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BAŞKAN'DAN
MESAJYasemin Polat'73

Değerli Kolejli Dostlarım,
“Bittiğini sandığımız her hikâye yeni bir hikâyenin başlangıcıdır” 
sözleriyle devraldığım Mezunlar Derneği Başkanlığı bayrağını, aynı 
zamanda bir eğitimci olarak Atatürk’ün çok sevdiğim bir sözüyle 
gençlere devretme zamanı “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve 
irfanın müspet � kirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla 
kavuşacaksınız.”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan 
TED Ankara Koleji mezunu, öğretmeni ve idareci olarak 2017-
2019 yılları arasında İlk kadın başkan olmanın verdiği gurur ve 
onurla, sizlerin de değerli destekleriyle yürüttüğüm TED Ankara 
Koleji Mezunları Derneği Başkanlığı görevimin sonuna geldim. 
Görevde bulunduğum süre boyunca şahsım ve Değerli Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz kolej ruhunu, vizyonunu ve misyonunu görev 
edinerek “Kolej Kardeşliği” ve “Birlikteliğini” arttırmak amacıyla 
çalışmalarımıza yön verdik. Yeni dönemin Derneğimiz ve 
Mezunlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.  Bu süre zarfında 
hayata geçirdiğimiz projelerimiz ve birbirinden özel etkinliklerimiz 
ile siz değerli mezunlarımızı bir arada tutmanın ve eski günleri 
yaşatmanın gururunu yaşadık. Bundan sonra da aynı heyecanı 
yeni arkadaşlarımızla gözlerinizde ve yüreğinizde hissetmeyi umut 
ediyorum... 

Yerimiz ve konumumuz değişse de Ankara Kolejlilik ruhu 
değişmez çünkü bizler, Türkiye’de ekol olmuş kocaman bir ailenin 
bireyleriyiz. Her zaman hede� miz Türkiye için gelecek için…

Haziran sayımızdan itibaren düzenlenen 
etkinliklerimize ve projelerimize değinecek olursak…

Uzun bir yaz döneminin kapanışını her yıl olduğu gibi bu yıl da 27 
Eylül’de düzenlediğimiz "Yaza Veda" partimiz ile yaptık.

Yönetim Kurulu Başkanı
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Yaza Veda etkinliğimizde Derneğimizin iki önemli projesi olan 
dernek üyelerimize anlaşmalı kuruluşlarda indirim sağlayan 
“Meşale Kart” tanıtımı ve yenilenen ara yüzü, Dönem Elçileri 
duyuru sistemi ve yenilenmiş kariyer-iş platformuyla “Kolej 360+” 
uygulamasının lansmanı yapıldı. 

29 Ekim 1923 Günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek 
yaşamak üzere doğduğu gündür. Cumhuriyet Bayramımızın 96. 
Yılına özel 30 Ekim’de Sayın Uluç Gürkan ile “Atatürk’ün İzinde 
Türkiye” Konulu K-Sohbetimiz yoğun katılımcı ile geçti. Kendisine 
güzel ve anlamlı konuşması için teşekkürlerimi iletmek isterim. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da Ata’mızı saygı ve sonsuz 
özlemle andık.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Aydınlık Meşaleler olmamızı 
sağlayan Değerli Öğretmenlerimizin de katılımıyla Mezunlar 
Koromuz günün anlam ve önemine uygun muhteşem bir konser 
verdi. 

Mezunlar Tiyatro Topluluğumuz ve Mezunlar Koromuz yeni 
ekip arkadaşlarıyla kültür-sanat çalışmalarına tüm hızıyla devam 
ediyor.

K-seminer-K-Sohbet…
Bu yıl 10. yıllarını kutlayan, K-İnsan Komisyonumuz uzun bir 
yaz döneminin ardından Eylül ayı itibariyle güncel konu ve 
konuklarıyla çalışmalarına hızla devam ediyor.  

Kolej-IN, Senin Evin 
Kolej-IN’de kış aylarının da gelmesiyle kapalı havuzumuzdan 
faydalanabilir, grup derslerine katılabilir, Torch Restoran’da 
lezzetli yemekler ve brunchlarla keyi� i vakit geçirebilirsiniz. 

Kolejli Sevgi ve Saygılarımızla…
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Kendinizi tanıtır mısınız?
Adım Derya Akkaynak makine mühendisi ve okyanus bilim-
ciyim (oşinograf). Sualtı görüntüleme alanında çalışıyorum; 
sualtı şartlarına özel olan kamera sistemleri tasarlıyorum ve 
yazılımlar geliştiriyorum. Mühendislik ve yazılım kısmıyla 
uğraştığım kadar bu sistemlerin sualtı testlerini de gerek 
dalış yaparak, gerek sualtı robotları kullanarak kendim yapı-
yorum. Yani hem bilgisayar başında hem atölyede hem su 
altındayım.

Eğitim hayatınız?
İlkokul, ortaokul, ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okudum, 
1998 mezunuyum. Lisans öğrenimimi ODTÜ Havacılık ve 
Uzay Mühendisliğinde (2003), yüksek lisansımı da MIT’de 
Havacılık Mühendisliğinde (2005) yapmıştım. Sonrasında 3 
sene ABD’de bilişim danışmanı olarak çalıştım. Bu alanların 
bana mutluluk getirmediğini, iyi para kazandığım halde çok 
uzun saatler ofiste çalışıp bazen mevsimleri yaşayamadığı-
mı ve bunun beni ruhsuz bir insan yaptığını fark ettiğimde 
de kendime sordum: Ben hangi işi yaparsam sabahları koşa 
koşa, isteyerek işe giderim? Cevabı “Hayatımın her gününe 
doğayı katacak bir iş” idi. O sene deniz bilimleri ve makine 
mühendisliğinde doktora yapmak için MIT’ye döndüm. 
2014’de MIT’den makine mühendisliği ve oşinografi dalların-
da doktoramı alarak mezun oldum. Her gün doğayı yaşa-
mak isteğim de gerçek oldu. Antartika’dan Pasifik Okyanu-
su’ndaki “en son yabani ada” olarak anılan Tetepare adasına 
kadar sayısız güzel ve özel yerde arazi çalışması yaptım. Dok-
toradan sonra da bir süre hem Atlantik hem Pasifik okyanus-
larını kıyısı olan Panama’da, hem Akdeniz’e hem de Kızıl De-
niz’e kıyısı olan İsrail’de çalıştım. Şu anda ABD’de Florida’da 
Harbor Branch Oşinografi Enstitüsünde çalışmaktayım.

Ödül aldığınız çalışmayı anlatır mısınız? Ödülden 
sonra yeni bir çalışmanız var mı?
Sualtı görüntüleme alanında yaptığım çalışmalarla, son 30 
senedir çözülemeyen bir problemi çözdüğüm için Blavatnik 
Aile Derneği ve New York Bilim Akademisi tarafından verilen 

Genç Bilim İnsanı ödüllerinden birini aldım, fizik - mühen-
dislik alanında.

Sualtında ne var ne yok görebilmek için sualtı fotoğra� arını 
“su yokmuş gibi” işlemek gerekir ve bu çok ama çok zor bir 
problemdir. Nedeniyse suyun içindeki mikroskopik parça-
cıklar, havanın içindeki mikroskopik parçacıklardan çok ama 
çok daha büyük. (göremeyeceğimiz kadar küçük olsalar da). 
Bu yüzden elektromanyetik dalgalar, yani güneş ışığı, su-
yun içerisinde ilerlediğinde havanın içerisindekine kıyasla 
daha güçlü bir değişime maruz kalıyor, bazı dalga boyları 
tamamen emiliyor, yok oluyor (kırmızı mesela). Dolayısıyla 

PORTRE

Bilmediğimiz masmavi bir dünyanın kapılarını aralayan TED 
Ankara Koleji Mezunu Derya Akkaynak’98, başarı dolu kariyerini ve 

objektifine yansıyan kareleri anlattı. 

Derya Akkaynak’98 

SU ALTINDAN ÇIKAN 
SU’SUZ FOTOĞRAFLAR

Ayfer Niğdelioğlu’81
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su altı görüntüleme alanındaki temel problemlerden biri 
fotoğra� arı “su yokmuş gibi” işleyebilmektir. Ama suyu yok 
sayabilmek için suyun içindeki o mikroskopik parçacıkların 
ne olduğundan haberdar olmak, onların tiplerini, ebatlarını 
tahmin edebilmek, o parçacıklar fotoğraftaki her piksel’e 
ne kadar etki etmiştir, bunları hesaplayabilmek lazım. So-
run şu ki, suyun içindeki o parçacıklar, dünyanın her yerinde 
farklılık gösterir, hatta aynı kıyıda, bir kaç metre arayla bile 
farklı, hatta aynı yerde 30 saniye arayla bile farklı olabilirler. 

Sualtı fotoğra� arından suyu çıkarmayı niye başara-
mamıştık bu zamana kadar?
Dijital kameralar 1990’larda hayatımıza girdi, yine o za-
manlarda dijital kameralar için sualtı kılı� arı da ucuzlayarak 
pazarlanmaya başlandı. Su altı görüntüleme her ne kadar 
1900’lerin başından beri yapılsa da (özellikle de II. Dünya 
savaşında çok ilerleme kaydedildi), bizim bildiğimiz anlam-
da 1990’larda başlamış bir araştırma alanı. İşte o yıllarda, sisli 
havada görüşü artırabilmek için fotoğra� ardaki “havadan 
sisi çıkarmak” için gereken fiziksel olaylar modellenmiş, bu 
işi yapmak için matematiksel denklemler formüle edilmiş. 
Sonra zaman içerisinde de birisi bu denklemleri alıp su altı 
görüntüleme de kullanmış, bu denklem nereden geliyor, 
hangi koşullar için varsayımlar yapılarak formüle edilmiş, su 
altında çalışır mı, diye sorgulamadan. Yani en az 30 sene-
dir, atmosfer için formüle edilmiş bir denklem, yanlış olarak 
su altı alanında kullanılıyordu. Tahmin edeceğiniz gibi, bu 
denklem su altı fotoğra� arından suyu çıkaramıyordu ve so-
nuçlar bazen iyi, bazen kötü, ama hiç bir zaman tutarlı de-
ğildi. Bu tutarsızlığı fark ettiğimde doğal olarak “acaba bu 
denklemde mi bir yanlışlık var?” diye düşündüm. Denklem 
nereden geliyor diye araştırdım; çok karmaşık, non lineer 
ve 3 boyuta ve zamana bağlı daha bir denklemin atmos-
ferik durumlar için basitleştirilmiş hali olduğunu gördüm. 

Ondan sonra bu karmaşık ana denklemi alıp, sualtındaki 
fiziksel kurallara göre tekrar formüle ettim. Ve bugün Ak-
kaynak-Treibitz modeli diye anılan denkleme ulaşmış ol-
duk. Bu denklem, önceki çalışmaların tutarsızlığını çok net 
açıklıyor, çünkü tahmin ettiğimizden çok daha fazla değiş-
kene ihtiyacımız varmış, ama eski denklem o değişkenleri 
içermiyordu, hatalar, tutarsızlıklar oradan kaynaklanıyordu.

Işığın sualtında nasıl ilerlediğini Akkaynak-Treibitz modeliy-
le doğru ifade ettiğimiz için, “suyu çıkarmak”, yani 30 se-
nedir çözülemeyen bu problem, birden bire çok kolaylaştı 
ve ben, ismine Sea-thru dediğim bir bilgisayarla görme al-
goritması geliştirerek sualtı fotoğra� arından suyu çıkarmayı 
başardım.

Su altını çalışan bilim insanları için bu algoritma çok şey ge-
tirecek. Tutarlı olarak suyu fotoğra� ardan çıkarabileceğimiz 
için, birden bire sualtı fotoğra� arına türlü yapay zeka algo-
ritması uygulayabileceğiz. Böylece bilim insanları topladık-
ları verileri daha çabuk, elle değil de otomatik olarak analiz 
edebilecek, denizlerimiz hakkında daha çabuk bilgi sahibi 
olabileceğiz ve nihayet bir gün, sömürmek, tüketmek, kir-
letmek yerine anlayıp, sevip, koruyabileceğiz.

Son olarak yaşadığınız yerlerde sosyal hayatınız 
nasıl? Türkler var mı? Kolejli arkadaşlarınız var mı?
13 sene kadar Boston’a yakın Cambridge şehrinde otur-
muştum. Orada çok Türk arkadaşım vardı. Daha sonra 3 
sene İsrail’de yaşadım, Kolej’den bir sınıf arkadaşım da tesa-
düfen Kudüs’te çalışıyordu o seneler, orada epey görüştük. 
İki ay önce Florida’ya, Melbourne Beach şehrine taşındım. 
Henüz Türk veya Kolejleri dostlarım yok. Ama ’98 mezunları 
olarak whatsapp ile sürekle iletişim halindeyiz.  

KOLEJLİLER    ARALIK 2019
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Hyde Park’ta Yeniden Bir Arada

TED Ankara Koleji Mezunları Londra’da keyifli bir gün 
geçirdi. Hyde Park’ta buluşan mezunlar, eski günleri de 
yad etti. “Londra- Kuru Fasulye Buluşması ” adı altında 
bir araya gelerek piknik yapan mezunlar, bol bol fotoğ-
raf çektirmeyi de ihmal etmedi. 

TED Ankara Koleji ‘92 dönemi 
mezunları, hafta sonu New 
York Central Park'ta buluşa-
rak piknik yaptı. Yaklaşık 40 
kişiden oluşan, " '92 Amerika 
Whatsapp grubu" üzerinden 
bir araya gelen eski arkadaşlar, 
yeniden buluşmak için sözle-
şerek ayrıldılar. 

’92 Mezunları Central Park’ta Buluştu

BİZDEN HABERLER
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TED Ankara Koleji Mezunları Londra’da keyifli bir gün 
geçirdi. Hyde Park’ta buluşan mezunlar, eski günleri de 
yad etti. “Londra- Kuru Fasulye Buluşması ” adı altında 
bir araya gelerek piknik yapan mezunlar, bol bol fotoğ-
raf çektirmeyi de ihmal etmedi. 

TED Ankara Koleji ‘92 dönemi 
mezunları, hafta sonu New 
York Central Park'ta buluşa-
rak piknik yaptı. Yaklaşık 40 
kişiden oluşan, " '92 Amerika 
Whatsapp grubu" üzerinden 
bir araya gelen eski arkadaşlar, 
yeniden buluşmak için sözle-
şerek ayrıldılar. 

’92 Mezunları Central Park’ta Buluştu

BİZDEN HABERLER

TED Ankara Koleji 
'92 Mezunları aile-
leriyle birlikte Ko-
lej-IN'de keyi� i bir 
hafta sonu geçirdi. 
Brunch için bir araya 
gelen eski dostlar, 
geçmiş günleri yad 
ederek, okul sırala-
rından arda kalan 
mutlu anılarını taze-
ledi.

‘92 Mezunlarından Hafta Sonu Buluşması

Gençlerarası Değişim Kampı 
Yolcuları Kolej-In’de
Berna Ateşoğlu'nun anısını yaşatmak adına adlan-
dırılmış olan "Wings to Kindness, Ancient Anatolia 
Camp"a (Gençlerarası Değişim Kampı) 12 ülkeden 
katılacak olan 15 kampçı, Kolej-IN'nde buluştu.

Etkinlik, Ankara Kolej Lions Kulübü Başkanı Eser 
Mutlu ’77’nin organizasyonu ve kulüp üyeleri Ha-
şim Ata Maden ’74, Ufuk Özdağ ’77 ve Ayşen To-
palkara ’81 eşliğinde gerçekleşti. Yemeğin ardın-
dan Kolej-IN yüzme havuzunun da keyfini çıkaran 
gençler; TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Baş-
kanı Yasemin Polat'73'e teşekkürlerini iletti.

Almanya’da Yaşayan Kolejlilere Çağrı
Almanya'da yaşayan TED Ankara Koleji Mezunları, 5 Eylül 
2019 Perşembe akşamı Berlin'de buluştu. Engin Arslan'02, 
Mehmet Direskeneli'02, Buket Yılmaz'92, Güneş Dinç'92, Pe-
lin Aktuğ Hess'95, Mert Akkuş'00, Seda Serdar'93 ve Şehnaz 
Rastgeldi Azcan'88 "in bir araya geldiği akşamda, eski anılar 
yâd edildi. Almanya’da yaşayan Kolejlileri bir araya getirmek 
için seslenen mezunlar “Ailemizi daha da büyütmek istiyo-
ruz. Haydi, Almanya’da yaşayan Kolejliler ses verin” diye çağ-
rıda bulundu. 

KOLEJLİLER    ARALIK 2019
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Bize kendinizi tanıtır mısınız? Aile ve eğitim duru-
munuz, profesyonel yaşamınız…
1961 Ankara doğumluyum. Sırasıyla Alparslan İlkokulu’n-
dan sonra ortaokul ve lise eğitimimi Ankara Koleji’nde ta-
mamladım. Gazi üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakülte-
si, işletme Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldum. Uzun 
yıllar birçok özel kuruluşta yöneticilik yaptım. 40 yaşında 
kimsenin yanında çalışmamaya karar verdim. Sonrasında 
Ankara’da inşaat yapmaya başladım. Evli ve iki çocuk ba-
basıyım.

Bugün Türkiye’nin 81 iline ürünlerinizin dağıtımını 
yaptığınız bir şirketiniz var: Mir-Organik. Bu serü-
ven nasıl başladı?  
Çocuklarıma oturduğum evin terasında 2002 yılında saksı-
da domates yetiştirmeye, 2005 yılında da bu sebzelerden 
tohum alıp, fide yetiştiriciliğine başladım. 4 yıl bu fideleri 
terastan sattım. Konunun büyümesi beni Ankara’ya 50 km 
uzaklıkta, 1300 rakımda, bir orman köyünde, 700 m2 bir 
yer almaya kadar itti. İlerleyen süreçte komşu arazileri or-
ganizasyona ekleyerek, 15 yılda toplam 4 dönümü örtülü, 
21 dönümde organik sebze fidesi ve organik sebze üre-
timi yapmaktayız. Organizasyona 2015 yılında çocukluk 
arkadaşım, aynı zamanda özel bir şirkette yöneticilik ya-
pan Adnan Öztürk dâhil oldu, aynı yıl oğlum Kemal Mirzat 

Ünal A.Ü. Ziraat Fakültesi’ni bitirerek aramıza katıldı. 
Şu an işletmemizde taşeronlar ve biz dâhil 10 kişi istihdam 
edilmekte olup, Türkiye’nin her yerinde, Organik pazarlar-
da, bazı satış noktalarında tüketiciyle buluşturmaktayız. 
Aldığımız tepkilere göre, çocukluğumuzdaki lezzetleri, 
hiçbir katkı maddesi kullanmadan, sadece meralarda ot-
latılan kayıtlı hayvan gübresi ile üretim yaparak, piyasaya 
sunmaktayız.

Herkes balkonunda domates yetiştirebilir mi?  Or-
ganik diyebilmemiz için ilaçsız yetiştirmek yeterli 
mi? 
İsteyen herkes bahçesinde, balkonunda, terasında organik 
sebze yetiştirip yiyebilir. Benim bu işe başlarken ilk hede-
fim, hobi amaçlı üretim yapmak isteyen herkese yardımcı 
olmak ve bunu yaygınlaştırmaktı. Sıfırdan başlamanın ver-
diği en büyük avantaj, üretim ile ilgili bütün sorunlarla yüz 
yüze karşılaşıyorsunuz, kendiniz çözüm üretiyorsunuz ve 
sonunda tecrübe ediyorsunuz. Bu çözümleri isteyen her-
kesle paylaşmaya hazırız.
Organik diyebilmemiz için, sadece ilaçsız olması yeter-
li değil. Kullanılan tohumdan, toprağın yapısına, üretim 
safhalarında hiçbir kimyasal girdi kullanılmamasından, fi-
denin sağlıklı oluşuna kadar birçok etmen var. Aslında bu 
süreç zincirleme birbirini takip etmekte. 

Evin terasından 
mutfaklarımıza uzanan 
bir başarı yolculuğu Mir 
Organik… “Benim bu işe 
başlarken ilk hede� m, 
hobi amaçlı üretim 
yapmak isteyen herkese 
yardımcı olmak ve bunu 
yaygınlaştırmaktı” diye 
konuşan Mirgün Ünal’79 
ile organik dünyasının 
kapılarını aralıyoruz….

Her Şey Organik
İÇİMİZDEN BİRİ

Mirgün Ünal’79
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Ülkemizde ikinci dünya savaşından sonra Avrupa’dan kim-
yasala maruz kalmış gübrenin alınması, maalesef toprak 
yapısında ciddi hasarlara sebep olmuştur. Bunun yanın-
da 1960 yılların sonuna doğru ‘’Yeşil Devrim’’ adı altında, 
özellikle Afrika ülkelerinde açlığı ve kıtlığı azaltmak için 
genetiği değiştirilmiş ve melezlenmiş tohumlar piyasaya 
çıkmıştır. Hem toprak yapısının bozulması hem de hibrit 
çeşitlerin baskın ırk olmalarından dolayı, bizim tohumla-
rımızı kaybetmemize sebep olması bu sürecin sonuçla-
rındandır. Bu tohumların en büyük özelliğini üretim saf-
halarında şöyle açıklayabiliriz. Hibrit tohumları toprakta 
kullandığınız zaman, gelişimini tamamlaması için size 
sadece bu tohumlarda geçerli vitamin ve gübreler öner-
mesi, bu sürecin sonunda yaratacağı hastalıklar önceden 
belli olması ve çözüm için yine size aynı firmanın önerdi-
ği ilaçları kullanmanız gerekmesi ve en sonunda ürünün 
formunun doğru olması ve veriminin yüksek olması için 
verilen katkılar.  Sonuç olarak tek firma, 4 ürün, yüksek ma-
liyet, bozulan toprak ve insan sağlığı.

Bizim üretimimizin, tamamen organik olmasının sebep-
leri, tohumdan fideye, fideden ürüne, üründen işlenmiş 
gıdaya ( turşu ve kurutulmuş ürünler) kadar her aşamada 
üretimimizi kendimizin yapmasıdır.  

Türkiye’nin ilk organik sertifikalı sebze fidesini yetiştiren 
firmasıyız.  Fide üretiminin iki ana materyali tohum ve 
torfdur. (bataklık toprağı) Türkiye’de 2018 TÜİK verilerine 
göre yaklaşık 16 milyon dolar torf ithalatı mevcut. Biz içe-
riği kimyasallarla zenginleştirilmiş olan bu yabancı torfları 
kullanmak yerine yerli saf torfları organik materyallerle 
zenginleştirmekte ve kullanmaktayız.

Tohum ıslahı, yani herhangi bir tohumun organik hale ge-
tirilmesi, yıllarca sürmekte. Her sene o tohumdan belli bir 
üretim yapıp, hiçbir gelir elde etmeden sağlıklı ürünler-
den tekrar tohum almak meşakkatli bir süreç. Bu meyan-
da gerek Tarım Bakanlığı, gerek uluslararası sertifikasyon 
kuruluşları sürekli denetim yapmaktadır. Ürünlerden ve 
topraktan numune alıp, o sonuçlara göre sertifika süreci 
gerçekleşmektedir.

Sonuç olarak ürünlerinizin organik olması için gerekli şart-
ları sağlamak, süreci yönetmek ve en önemlisi bu işe gö-
nül vermek gerekmektedir. Emek-yoğun bir iş olduğunu 
unutmadan, gelecek nesillere sağlık bırakmak için çalış-
maktır.

Doğal ürün ve organik ürün arasındaki fark nedir? 
Semt pazarlarında bahçedeki ağaçtan toplanmış 
meyveler de organik ürün olarak satılıyor. Bu farkı 
nasıl anlayabiliriz?
Ne olursa olsun organik adı altında alacağınız ürünlerin 
sertifikalı olması en önemli unsur. Tüketicilere aracılar-
dan değil, üreticilerden alış-veriş yapmalarının önemli 
olduğunu söylemekte yarar var. Tabi ki kendi bahçemde 
yetiştiriyorum ya da bunlarda gübre, ilaç vs. yok diye söy-
leyen kişilerden alış veriş yapmak, tüketicinin organik bir 
ürün satın aldığını göstermez. Organik sertifikası olmayan 
ürünlerin satışında organik, ekolojik, biyolojik gibi kelime-
lerin kullanılması kesinlikle yasaktır, çok ciddi cezaları da 
mevcuttur. Tarımsal üretimin her dalı oldukça zor ama or-
ganik tarım apayrı bir konu. En başından beri söylediğim 
gibi bu iş gönüllülük esaslı, meşakkatli ve emek yoğun bir 
iştir.
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Organik ürünlerde maliyeti yükselten unsur nedir? 
Verimlilik. Bir tarım fuarına giderseniz, standların %60’ı 
verimlilik arttırıcı ve içeriğinin meçhul olduğu ürünlerden 
oluşur. Konvansiyonel tarımda kullanılan birçok ilaç ve kat-
kı maddelerinden en önemlisi bu verim arttırıcı ürünlerdir. 
Bunun yanında yerli ve atadan diye tabir ettiğimiz tohum-
lar, sağlıklı olmakla beraber verimleri düşüktür. Satışa yö-
nelik üretimlerde çiftçi yerli ve atadan tohumlar kullanmak 
istemez. Sebebi çiftçinin ne kazanacağını önceden hesap-
lama gereksinimidir. Organik tarımda çok büyük üreticiler 
göremezseniz, sebebi çeşitlilik ve verim konvansiyonel ta-
rıma göre oldukça düşüktür. Eski tohumları kullanan bizim 
gibi üreticilerde fiyatı belirlerken verimliliğin yanında üre-
tim büyüklüğü ve çeşitliliği de etkilidir. 

Geçen yıldan bir örnek vermem gerekirse, ülkede bir do-
mates krizi yaşandı ve yazın kg fiyatı 15 liraya kadar yük-
seldi. Bizim sezon başı satış fiyatımız markette en pahalı 
domates fiyatı iken, sezon ortasında en ucuz domates 
oldu. Organik domates en ucuz üründü ve talep de arttı. 
Bunun sebebi üretici olmamız ve aracı kullanmamamız. Biz 
maliyete göre fiyat hesaplıyoruz, konvansiyonel ürünlerin 
fiyatlarına göre değil. O yüzden üreticilerin desteklenmesi, 
onlardan alış-veriş yapılması oldukça önemli.  

Bir de taze ürün meselesi var. Ürünlerimizin hepsi hasattan 
sonra 12 saat içerisinde pazara çıkıyor. Taze olmak zorunda 
çünkü dayanımını arttıracak herhangi bir katkı kullanılma-
makta. Konvansiyonel sebzeler minimum 1 hafta soğuk 
hava veya depolarda saklanmakta, meyvelerde bu süre 3-8 
ay arası değişmekte.

Tamamen organik tarıma geçmek bir ütopya mıdır? 
Tabi ki bir ütopya değildir. Biz doğada misafiriz, Çubuk’un 
Eğriekin Mahallesi’ne gelip organik üretim yapan biziz, 
orada ki toprağı işleyen, üreten ve doğadan faydalanan 
da biziz. Ekosistemin içinde kendine pay arayan da biziz. 
Dengeyi bozmadan sabırlı bir üretim yaparsanız, doğa za-
ten kendi yolunu çizmeye çalışıyor, biz zarar vermeden bir 
üretim yaparak onun işini kolaylaştırabiliriz. Kolay bir sü-
reç olmadığı kesin, uzun yıllar gerekli ama bizim bu sabrı 
göstermemiz gerekli. Yine bir örnek ile anlatayım; bu sene 
mahallemizde sebzelere bir böcek geldi. Bölgedeki çiftçi-
ler ilaç kullandı ve biz kullanmadık. Sonuç ilaç işe yaramadı 

ve böcek hala duruyor. Seneye o böceği yiyecek başka bir 
canlı gelecek ve ekosistem kendisini tamamlamaya devam 
edecek ama siz dışarıdan kimyasal bir katkı kullandığınız 
zaman, dengeyi bozuyor ve yeni türleri de engelliyorsu-
nuz. 

Her şeyin üzerinde organik yazıyor. Tüketici bunu 
nasıl denetleyebilir?
Daha önce söylediğimiz gibi, sertifika kontrol edilmeli. Sa-
dece müteşebbis sertifikaları değil, ürünlerin ayrı ayrı ser-
tifikaları da kontrol edilmelidir. Hatta denetleyen kurum ile 
bile görüşülebilir. Üreticiler ile tanışılmalı ve tesisleri ziyaret 
edilmelidir. Tüketici ne kadar araştırırsa ve üretici ile ileti-
şim kurarsa, hem üreticiye hem ürünlere o kadar güveni 
artar. Artacak olan bu güven işin yaygınlaşmasına katlı sağ-
lamakla beraber, üreticiyi de teşvik edecektir. 
 

İÇİMİZDEN BİRİ
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50 Yıl Sonra Bir Arada
TED Ankara Koleji Mezunları düzenlenen 
buluşmada, 50 yıl sonra bir araya geldi. 
15 Eylül 1969 yılında okulda başlayan 50 
yıllık dostluğu perçinleyen arkadaşlar, Ko-
lej-IN’de gerçekleşen kahvaltıda nefis bir 
hafta sonu geçirdi. İstanbul ve İzmir’den 
gelen 25 kişinin bir araya gelmesiyle eski 
sıralara dönen mezunlar, TED Üniversitesi 
tesislerini gezmeyi de ihmal etmedi. 

İlişkilerde Sihirli Sözcükler
Mezunlarımızdan, Doç. Dr. Ebru Gü-
ven'87 ve Uzm. Psk. Müge Kepenek 
ile "İlişkilerde Sorun Çözen Sihirli Söz-
cükler; Anlamak-Anlaşılmak" konulu 
K-Seminer, geçtiğimiz hafta sonu 
yoğun katılımcı daveti ile Kolej-IN'de 
gerçekleşti. Günümüz ilişkilerinin 
masaya yatırıldığı sohbette, doğru 
ifade ve anlama konuları üzerinde 
duruldu. 13
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BİZDEN HABERLER

Mezunlardan Yaza 
Coşkulu Veda

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Kolej-IN’de gerçekleşen 
etkinlikle yaza veda etti. 

Her sene geleneksel olarak düzenlenen Yaza Veda 
Partisi bu sene de renkli ve coşkulu anlara ev 
sahipliği yaptı. Kolej-IN’de gerçekleşen etkinlik, TED 
Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkanı Yasemin 
Polat’ın konuşmasıyla başladı. Kolej ruhunun 
önemine vurgu yapan Polat, “TED Ankara Koleji 
Mezunu olmak bir ayrıcalık. 

Geleceği geçmişi ve her anı birlikte yaşıyoruz. 
Yaşımız ne olursa olsun hep bir aradayız” dedi. DJ 
performansı ile başlayan eğlence, Soner Özer’in eşsiz 
perküsyon gösterisi ile devam etti. Gecede, anlaşmalı 
kuruluşlarda dernek üyelerine özel indirimler sağlayan 
Meşale Kart ve Kolejlilerin dijital platformda buluşma 
noktası, Kolej 360 uygulamasının yenilikleri anlatıldı. 
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Bülent Hamurculu'90Begüm Sarıgül’93-Meltem Giray

Burcu Tezcan’88 Elif Yurddaş’15

Duygu Aytaç’98-Ayşegül Tüzüner’95Ali Mümtaz Dalbay’69 Emrah Cengiz’98

Mustafa Güleyüpoğlu- Necdet Akdaş’91-
Esra Güleyüpoğlu’85
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Pelin Doğan Özdemir’92
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Barış Çalışkan’14

Irmak Koçar’15-Zeynep Topçu

Elif Cincioğlu’92 İlayda Acar’15

Altan Dizdar’79

İlknur Seven’80

Merve Arslan’01Sezen Gümüş’98
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Anıl Özyurt’89

Nazlı Deniz Yiğit -Melek Kocatüfek-Azize Açıkalın-Ayşe Nalan Kaskan-Yasemin Polat'73-
Yılmaz Bal-Tamer Atacan-Sedef Eryurt' 78

Derin Kozacıoğlu Ayda Aytuğ’91

Tuna Alikaşifoğlu’17-Ada Elif Mutlu’17-
Duru Günaydın’17-Mert Aslan’17

Uğur Boz’82

Seldağ Güneş Peschke’89-Lutz Peschke
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Altan Dizdar’79
Çok güzel, çok zevkli, 
her şey çok güzel ha-
zırlanmış. İnanın çok 
hoşuma gidiyor bu 
partiler. Her sene de 
katılmaya çalışıyorum. 
Yiyecekler, içecekler, 
ateşler, insanlar herkes 
mükemmel. Arka-
daşlarımı görüyorum 
daha da güzel oluyor 
tabii. 

Duygu Aytaç’98
Dönemimizin dönem elçilerindenim aynı za-
manda etkinlik komitesinde gönüllü olarak 
çalışıyorum. Dönem arkadaşlarımız ve diğer 
dönemlerden bütün mezunlarımızla beraber 
olabilmek böyle bir günde çok güzel. Daha 
öncekilerde çok keyi� i geçmişti. Birazcık rüzgar 
muhalefetimiz var ancak bugünün de çok keyi� i 
geçeceğine inanıyorum.

Uğur Boz’82
Tabii çok güzel bir ortam, ben de uzun yıllar Me-
zunlar Derneği'nde görev aldım.  Altı hafta önce 
ayağım kırılmıştı. Bugün ilk defa üzerine basıyo-
rum. Yine de koşa koşa geldim. Eski arkadaşla-
rımızı görmek, böyle ortamlarda bulunmak çok 
güzel. İnsana bir kere daha Kolej'in güzelliğini 
anlatıyor, hatırlatıyor. Mutluyum burada olmak-
tan.

Burcu Tezcan’88
Kolejimizin etkin-
likleri her zaman 
çok keyi� i, çok gü-
zel. Bu konseptle 
burada birlikte ol-
maktan çok mut-
luyum.

Hakan Özçelik’79
Arkadaşlarımla vedalaşmaya geldim. Umarım büyük çoğunluğu 
gelir. Çünkü 79’lular olarak bizim burada güzel bir grubumuz var. 
Sıkça toplanıyoruz buluşuyoruz. Zaten yönetimde de arkadaşlarımız 
oldu. Evimize yakın bir tesis. Severek kullanıyoruz. Tabi yaza veda 
etmek hoş değil. Artık kapalı ortamda devam edeceğiz. Ayrıca bu 
sene bizim 40. yılımızdı. Güzel bir mezuniyet balosu yaşadık. Yıllar-
dır görmediğimiz arkadaşlarımızla karşılaştık. Kolejli olmak büyük bir 
avantaj öyle söyleyeyim.  

Emrah Cengiz’98 
Çok mutluyum, 
dönem arkadaşlarımı, 
eski mezunları 
ve hocalarımı 
göreceğim. Güzel 
bir etkinlik. Ben de 
bu etkinlikte gönüllü 
olarak çalışıyorum. 
Güzel bir akşam 
yaşayacağımızı 
düşünüyorum. 
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dönemlerden bütün mezunlarımızla beraber 
olabilmek böyle bir günde çok güzel. Daha 
öncekilerde çok keyi� i geçmişti. Birazcık rüzgar 
muhalefetimiz var ancak bugünün de çok keyi� i 
geçeceğine inanıyorum.

Uğur Boz’82
Tabii çok güzel bir ortam, ben de uzun yıllar Me-
zunlar Derneği'nde görev aldım.  Altı hafta önce 
ayağım kırılmıştı. Bugün ilk defa üzerine basıyo-
rum. Yine de koşa koşa geldim. Eski arkadaşla-
rımızı görmek, böyle ortamlarda bulunmak çok 
güzel. İnsana bir kere daha Kolej'in güzelliğini 
anlatıyor, hatırlatıyor. Mutluyum burada olmak-
tan.

Burcu Tezcan’88
Kolejimizin etkin-
likleri her zaman 
çok keyi� i, çok gü-
zel. Bu konseptle 
burada birlikte ol-
maktan çok mut-
luyum.

Hakan Özçelik’79
Arkadaşlarımla vedalaşmaya geldim. Umarım büyük çoğunluğu 
gelir. Çünkü 79’lular olarak bizim burada güzel bir grubumuz var. 
Sıkça toplanıyoruz buluşuyoruz. Zaten yönetimde de arkadaşlarımız 
oldu. Evimize yakın bir tesis. Severek kullanıyoruz. Tabi yaza veda 
etmek hoş değil. Artık kapalı ortamda devam edeceğiz. Ayrıca bu 
sene bizim 40. yılımızdı. Güzel bir mezuniyet balosu yaşadık. Yıllar-
dır görmediğimiz arkadaşlarımızla karşılaştık. Kolejli olmak büyük bir 
avantaj öyle söyleyeyim.  

Emrah Cengiz’98 
Çok mutluyum, 
dönem arkadaşlarımı, 
eski mezunları 
ve hocalarımı 
göreceğim. Güzel 
bir etkinlik. Ben de 
bu etkinlikte gönüllü 
olarak çalışıyorum. 
Güzel bir akşam 
yaşayacağımızı 
düşünüyorum. 

Merve Arslan’01
Kolej, benim için gerçekten 
bir tutku. “Is there life after 
College” hakikaten bu du-
rum için söylenmiş. Ben de 
zaten hala aktif bir şekilde, 18 
sene olsa da alt derneklerine 
üye olmaya, rol almaya çalışı-
yorum. O yüzden her şey çok 
güzel yine her zamanki gibi 
ve ben çok mutluyum ikinci 
evimde olduğum için.

Pelin Doğan Özdemir’92
Burada olmak çok güzel. Kolejli olmak bir ayrıcalık gerçekten. Her gün 
arkadaşlarla birbirimize tutundukça bunun kıymetini daha çok anlıyo-
ruz. Çok güzel, her şey çok keyi� i.

Suphi Yalçınkaya’85
Burası yuvamız gibi oldu. Zaten sürekli kullanı-
yoruz. Hem Mezunlar Derneği olarak dernek 
yönetimi hem buradaki arkadaşlıklarımız, dost-
luklarımız baki. Ne zaman gelsek kendimizi evi-
mizde gibi hissediyoruz açıkçası.

Anıl Özyurt’89
Biz bütün yazı zaten birlikte burada geçirdik. 
Çok da keyi� i geçirdik. Bütün Kolejlilerin bura-
da olması çok güzeldi. Hevesle geldiğimiz bir 
yerdi. Çok da mutlu devam ediyoruz.

Ayşegül Tüzünel’95
Kolej'de olmak, camianın içinde olmak beni her zaman çok mutlu 
ediyor. Arkadaşlarımı görüyorum farklı dönemlerden, mesleki haya-
tımın içinde tanıdığım Kolejliler var. Onları görme fırsatı oluyor be-
nim için. Güzel, hoş bir anı oluyor.
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Ayda Aytuğ’91
Arkadaşlarla olmak her zaman için çok 
güzel. Çok mutluyum. Güzel bir organi-
zasyon düzenlenmiş. Kolejliler olarak her 
zaman için bir arada olmayı severiz.
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Annemizin yorulmadınız mı artık çocuklar, özledik, ne zaman döneceksiniz, nereye kadar 
gezeceksiniz söylemlerine rağmen dört yüz gündür Güney Amerika kıtasında yoldayız ve 
göreceğimiz daha çok yer var diyoruz. Gördüğümüz doğal güzelliklerin, farklı kültürlerin, 
biriktirdiğimiz anıların bizi heyecanlandırması da yolumuza devam etmemizi sağlayan en 
önemli faktörlerden biri. Sanırım ruhumuzda maceraperestlik varmış. Biz kimiz? Rana ve 
Kağan, üniversiteden sonra sistemin içine çekip sömürdüğü düzene girmeyi -en azından 

şu an için- kabul etmeyip “Dünyada görülecek yerleri görelim, sonra da düzenimizi kurarız 
anneciğim, babacığım” deyip kendimizi Güney Amerika kıtasına atan bir çiftiz.

Rana Kosterit’11

Güney Amerika’ya 
Yolculuk…

Machu Picchu-Peru
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Güney Amerika da nereden çıktı derseniz, karnavalı ve 
sahilleriyle meşhur Brezilya’yı hangimiz duymadık? Tango 
deyince aklımıza gelen Arjantin’i hiç mi merak etmedik? 
Pablo Escobar ile Dünyaya adını kazıyan Kolombiya’yı göz-
lerimizle görmeyi kim istemez ki? Güney Amerika’daki ül-
kelerin hikâyelerini, fotoğraflarını, daha önce gezen insan-
ların günlüklerini ve rehberlerini araştırıp hazırlıklarımıza 
2018 yazında başladık. 11 Ekim 2018 tarihinde yola çıkıp, 
Güney Amerika’nın 21 milyon nüfuslu en büyük ve en ka-
labalık şehri Sao Paulo, Brezilya’dan gezimize başladık. Bir 
senemizi doldurduğumuz gezimizde beş ay Brezilya, iki ay 
Arjantin, üç ay Şili ve üç ay da Peru’da kaldık. Tam zamanlı 
gezginler olma yolunda ilerliyoruz. Peki, tam zamanlı gez-
gin olmanın zorlukları ve avantajları nelerdir? Yolumuza 
devam etmemizi sağlayan unsurlar nelerdir? Yolda tanış-
tığımız Türkler kimlerdir? Bir sene olmasına rağmen daha 
yolun başındayız, haydi gelin birlikte anlamaya çalışalım.   

Tam zamanlı gezgin olmanın zorlukların başında; arkada 
bıraktığınız aileniz ve arkadaşlarınız. Küçüklükten beri, be-
lirli bir kültürde yetişmişiz. Büyüyüp iyi bir kariyer edinmek, 
evlenmek ve daha sonra da çoluk çocuğa karışıp hayatınızı 
bu döngü içerisinde yaşamak. Maalesef tam zamanlı gez-
ginler için bu döngü geçerli değilmiş, arkada bıraktığımız 
insanları çok özlüyoruz. Bir sene geçti ve ailelerimizle, ar-
kadaşlarımızla görüntülü konuşma yoluyla görüşüyoruz. 
Fakat her konuşmamızda ayrı bir heyecanla, sevgiyle, kah-
kahayla doluyoruz. Yolda karşılaştığımız farklılıkları, ben-
zerlikleri, şaşkınlıkları anlatırken heyecanımıza ortak olma-
ları onları da mutlu ediyor. 
Seyahat etmek kolay değilmiş. Hayalleriniz, planlarınız, ta-
sarruflarınız zaman alıyor. Bizim için de ilk üç ay kendimizi 
sorgulamamız, para durumları, korkutucu anlar, yorgun-
luklar, sevinçler, hüzünler hep bir aradaydı. Yeter artık, yo-
rulduk, geri dönelim diye hayıflanmalarımız daha çok evin 
rahatlığını, ailelerimizi, arkadaşlarımızı özlememiz…  Şimdi 
ise yavaş yavaş alışıyoruz ve neden seyahat ettiğimizi daha 
somut bir düşünce haline getirmeye çalışıyoruz ve gitgide 
bu nedenin güçlendiğini hissetmek bize mutluluk veriyor. 
Gezginlik her gün ayrı bir macera, keşif ve heyecandan olu-
şuyor, daha sonra ise bitmesini istemeyeceğiniz bir güce, 

büyük bir isteğe dönüşüyor. Bilmeniz gerekir ki ilerledik-
çe, seyahat kolaylaşmıyor, fedakârlıklar hep bir basamak 
artıyor, ama sonunda zorluğuna alışıyorsunuz. O yüzden 
neden seyahat etmek istediğiniz çok önemli, bu sizi ayakta 
tutacak en güçlü neden oluveriyor.

“Peki bu paranın suyu nereden geliyor?” diye düşünü-
yorsunuzdur. Biz hem çalışıp hem de geziyoruz. Hem de 
sevdiğimiz işi yapıyoruz. Ne iş yapıyoruz? Fotoğraf, video 
ve müzik uzmanlık alanlarımız. Bunların üzerine yoğunla-
şıp daha çok gezmemize yardımcı olacak alanlarda işler 
yaparak yolumuza devam ediyoruz. Hostellere, hotellere, 
tur şirketlerine videolar hazırlayıp, fotoğraflar çekiyoruz. 
Kağan aynı zamanda sokakta, barlarda, restoranlarda sak-
safon çalıyor ve ben de dj’lik yapıyorum. İkimizin dj-sax 
etkinliği bize para getiren ögelerden bir tanesi. Ailemizin 
desteğini tabii ki de yok sayamayız. Onları çok seviyor, çok 
teşekkür ediyoruz.

Tam zamanlı gezgin olmamızın nedenlerinden bir tanesi 
de Frank Sinatra’nın bahsettiği gibi “It’s the good life to be 
free and explore the unknown”, bilmediğimiz diyarları öz-
gür bir biçimde keşfetmek ve bunu da bildiğimiz yolla an-
latmaya çalışmak; bazen müzikle bazen fotoğrafla. Yolda 
ilerlerken farklı kültürlerden öğrendiklerimizi, fotoğraf ve 
müzik yoluyla ifade etmek bizim için en büyük mutluluk. 
Yolda görüp geçirdiğimiz anılar ise yola devam etmemizi 
sağlayan en büyük güçlerden biri. Aynı kıtada olmalarına 
rağmen her ülkenin birbirinden çok farklı kültürlere sahip 
olduğunu gördük. Brezilya; kuzeyinden güneyine mü-
zik kültürünün en zengin olduğu yer. Arjantin ise, kırmızı 
etin başkenti, geleneksel “asado” kültürlerinin parçası. Şili 
ise diğer ülkelere göre daha kapalı bir yaşam ve kültüre 
sahip. Şili’de bizi en çok heyecanlandıran ise tam güneş 
tutulmasını deneyimlemiş olmamız. Santiago’da bizi en 
çok şaşırtan ise , Türk Restauranı “Meze”. Ülkemizin yemek 
kültürünü yoldayken çok özlemiştik ve evimizdeki lezzeti 
on ay sonra Santiago’da bulmuştuk. Peru ise bambaşka bir 
kültür. İnka medeniyetinin başkenti. Kendilerine has kültür-
lerini böylesine sahiplenmeleri ve korumaları takdir edile-
cek boyutta.
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EclipseBuenos Aires
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Güney Amerika seyahatimizin başlangıcı Brezilya’ydı. Bizim 
için yeri ise çok ayrı, ilk göz ağrımız. Brezilya; kültürel zen-
ginliğin ve rüya gibi sahillerinin yanı sıra,  fakirlik ve suç 
oranlarının yüksek düzeyde olduğunu duymuştuk. Oraya 
vardığımızda ise, Sao Paulo’nun en ünlü caddesi Avenida 
Paulista’da Ferrari ve Lamborgini önümüzden geçerken, 
kaldırım kenarında uyuyan birçok evsiz insanı da gördük... 
Hatta yerlisi bile güvenli olmadığını teyit ediyor. Konuştu-
ğumuz her Brezilyalı o gün yaşanmış silahlı çatışmaların vi-
deolarını bize gösterip, çok dikkatli olmamızı her seferinde 
dile getiriyordu. Gerçekten de Brezilya gezimizde güvende 
hissetmediğimiz birçok an olmuştu. Neyse ki, 6 aylık Brezil-
ya gezimizde hiçbir kötü olayla karşılaşmadık aksine öyle 
güzel anılar ve arkadaşlar edindik ki, Güney Amerika’daki en 
sevdiğimiz ülke oldu. Brezilya’nın baş tacı Ilhabela’da, Türk-
çesi “Güzel Ada”, üç ay kalıp harika anılar biriktirmemize se-
bep olan karşılaşmaya az kalmıştı. Ara sokaklardan ilerleyip 
adanın güzelliğiyle büyülenirken bir yerden trompet sesi 
duyduk. Sese doğru ilerledik, iki orta yaşta adam, küçük, 
rengarenk evlerden bir tanesinde prova yapıyordu. Daha 
sonra o evlerin Ilhabela adasında Pamuk Prenses ve Yedi 
Cüceler evleri diye anıldığını öğrendik. Mathias ve Jesus! 
Mathias trompet, Jesus ise gitar çalıyordu. Kapıları açıktı 
ve Portekizce çeviri yardımıyla “Girebilir miyiz?” deyip içeri 
girdik. Güler yüzlülerdi, Kağan’ın da saksafon çaldığını öğ-
renince haydi enstrümanını çıkar da beraber çalalım deyip 
başladılar çalmaya. Jazz standartlarını çok güzel çalıyorlar-
dı, büyülenmiştik. Türkiye’den gezginler olduğumuzu du-
yunca çok şaşırdılar. Akşam programları varmış bizi davet 
ettiler. Kaldığımız hostele de arabayla bıraktılar. Hostel ve 
evlerinin arası da uzak değilmiş. Brezilyalı müzisyenlerle 
Brezilyanın müziğini öğrenmeye başlıyorduk. Bossa Nova, 
Samba! Hiç ayrılmak istemedik desek yeridir! Brezilya’daki 
anılarımız saymakla bitmez, isterseniz bloğumuza göz atıp, 
Rio’daki, Salvador’daki anılarımızı ve en önemlisi Brezilya 
Karnavalı’nı youtube adresinden izleyebilirsiniz. 

Brezilya’dan Buenos Aires’e geçmeye karar vermiştik. İki 
aylık Arjantin gezimizde Buenos Aires, Mendoza ve San 
Rafael şehirlerini gördük. Brezilya’nın karışıklığından sonra 
böylesine düzenli, estetik olan şehir bize iyi gelmişti. Siz-
lerin de bildiği üzere bu ülkedeki en meşhur üç şeyden 
birincisi kırmızı et, ikincisi tango ve üçüncüsü futboldu. 
Şu an ekonomik krizde olduğu için Türk lirasının değerli 
olduğu tek ülkeydi. 50 TL ye lüks bir restoranda harika bir 
akşam yemeği yemeniz mümkün. Ekonomik durumundan 
dolayı, her gün protesto yapan insanları görmeniz de olası. 
Buenos Aires’ten sonra merlot şarabı ile meşhur Mendoza 
şehrine geçtik. Küçük bir şehirdi. Bu şehirde bizi şaşırtan 
ise “siesta” zamanıydı. Mendoza’da öğleden sonra saat bir 
ile dört arasında açık olan bir mağaza bulmanız neredeyse 
imkansız. Herkes yemeğini yiyip öğle uykusuna çekiliyor-
muş. Mendoza’da bir hafta kaldıktan sonra şarap bağında 
çalışmak üzere San Rafael şehrine geçtik. 60 yaşlarında 
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Brezilya Karnavalı

Cusco,Peru

San Rafael

Gökkuşağı Dağlarının Koruyucusu
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10 tane köpeğiyle beraber yaşayan Amerikalı bir adam 
“Andy”nin kocaman bir üzüm bağı vardı. Şarap yapma 
maceramızı yine youtube adresinden izleyebilirsiniz. 
Andy Amca aynı zamanda saksafon ve trompet öğretme-
niymiş. Sobamızı yakıp kendimize konser bile vermiştik. 
Arjantin’deki son günlerimizdi. Havalar iyice soğumuştu 
kış geliyordu. Patagonya’ya gitme planımızı yaza erte-
lememiz gerekti çünkü soğuk bizi korkutmuştu. Siz bu 
yazıyı okurken biz “Dünyanın Sonu” diye adlandırılan Pa-
tagonya’yı geziyor olacağız, takiplerinizi eksik etmeyiniz.

Soğuklar bizi korkuttuğu için Valparaiso’ya geçmeye 
karar vermiştik, Şili’nin en bohem, deniz kenarı şehrine. 
Şili’nin en çok ihracat ve ithalat yapılan limanının burada 
oluşu, Valparaiso’nun havasını kirletmişti. Valparaiso şehri 
tepelere kurulduğundan dolayı birçok noktada füniküler 
vardı. Evler eski ve “grafitilerle” doluydu. Seyahatimiz bo-
yunca ilk defa bir Türk ile bu şehirde karşılaşmıştık. “Buğ-
ra” ile. Valparaiso’da bir hostel devralmış ve işletiyordu. 
Sayesinde Türk kahvesi ve rakı özlemimizi giderdik. İkisi-
nin de tadını öyle özlemişiz ki... 

Daha sonra La Serena’da hayatımız boyunca unutamaya-
cağımız çok önemli bir ana şahit olduk. O heyecanı asla 
unutamayacağız. Tam güneş tutulmasını izledik. Aynı za-
manda gökyüzünün en iyi gözlemlendiği yer olan “Elqui” 
vadisinde bir ay kaldık. Elqui vadisinde 17 tane gökyüzü 
gözlem evi bulunmakta ve astronomi turizmi için Güney 
Amerika’daki en önemli yerlerden biri. Ayrıca, şarap tut-
kunuysanız, Elqui Vadisi üzüm bağları ve şarap evleriyle 
dolu. Hayatımızda tattığımız en güzel organik şarap da 
buradaydı. Ayrıca Şili ve Peru arasında sahiplenme kav-
gasına dönmüş olan Pisco içkisi için de özel üzümlerin 
üretildiği bir bölge. Bizdeki Türk rakısı Yunan uzosunda 
olduğu gibi, Şili ve Peru halkı da Pisco içkisinin kime ait 
olduğu konusunda hararetli bir tartışma içerisinde. Ayrı-
ca La Serena deprem ve tsunami’nin çokça yaşandığını 
ve halkın hayatlarının bir parçası haline gelmiş olduğunu 
gördük.  Deprem seviyesinin 6 ve 7 civarında yaşandı-
ğını da belirtelim. La Serena’daki seyahatimizden sonra 
Peru’ya geçmek için başkent Santiago’ya uğradık. Santi-
ago klasik bir başkent fakat dağlarla çevrili olduğu için 
hava kirliliği had safhada. Üç günlük Santiago gezimizde 
bizi mutlu eden tek şey vardı, o da Santiago’nun meş-
hur Türk restoranı “Meze”. 2014 yılından bu yana hizmet 
veren Santiago’nun en iyi 10 restoranı arasına girmiş ve 
kültürümüzü harikulade bir şekilde Güney Amerika’ya 
tanıtan bu restoran, bizim de yemeklerimize olan özle-
mimizi giderdi. Hatta Santiago’dan ayrılırken hediye et-
tikleri bir paket Türk kahvesinin bize yaşattığı duyguları 
anlatamayız. Gurur ve mutlulukla Santiago’dan ayrıldık ve 
Peru’nun başkenti Lima’ya geçtik. Lima’da, iki haftalık ge-
zimizde şehrin kendi ritmi bize kaos gibi geldi. Kalabalık 
ve trafiği tarif edemeyeceğimiz kadar karışıktı. Ayrıca Pe-

rulular Lima şehrini “gri Lima” diye anıyorlar. İki hafta kal-
dığımız Lima’da güneşi hiç göremedik. Lima aynı zaman-
da Güney Amerika’nın gastronomi şehri olarak geçiyor. 
Yemeklerin çeşitliliği, lezzeti ve ucuz olması açısından çok 
mutluyduk. Favori yemeğimiz “Ceviche” oldu. Bu şehirde 
bize sürpriz olan bir hikayemizi de anlatmak istiyoruz. Se-
yahatimizde ara ara kullandığımız “couchsurfing” uygula-
ması bizi Lima’da bir Türk ile yollarımızı kesiştirdi. Evinde 
bizi ağırlayan Hilal, Güney Amerika’ya gezmek için gelip 
tanıştığı Perulu Felix ile tanışıp buraya yerleşmiş. Evinde 
kaldığımız sürede mantı, poğaça yapıp yemeklerimize 
olan özlemimizi biraz daha gidermiştik. Mutluluk paha 
biçilemez. Bunun üzerine bir de Dünya’yı bisikletiyle ge-
zen Demir Atlı adam Gürkan Genç ile tanışma fırsatını da 
yakalamış olduk. Hikaye ve tecrübelerinden bahsederek 
bize ilham kaynağı oldu. Eminiz ki yeni çıkardığı çocuk 
kitabı “Barbunya Prensesi” çocukların hayallerini süsleye-
cek. Lima’dan ayrılma vaktimiz gelmişti. Meşhur Macchu 
Picchu’yu görmek üzere İnka medeniyetinin merkezi 
Cusco’ya, otobüsle 25 saat sonra, varmıştık. Cusco tarihi 
yapıların korunduğu ve sizi bu tarihin içerisinde yaşıyor 
gibi hissetmenizi sağlayacak çok güzel bir şehir. Cusco’da 
Peru yerlileri “quechua”lılar ise kültürlerine daha bağlı. 
Günlük hayatta giydikleri rengarenk kıyafetleriyle, sırtına 
bağladıkları çocuklarıyla, alpakalarıyla birlikte yürürken 
görmemiz; bizi hem şaşırtıp hem de çok mutlu etmişti. 
Cusco ve Peru ile yazılacak çok bilgi ve anımız var fakat 
bize ayrılan sınıra geldik. Güney Amerika seyahatimizden 
anılar ve fotoğraflar için web sitemizi ziyaret edip, bizi ta-
kip edip destek olabilirsiniz. Halen devam etmekte olan 
seyahatimiz, Peru’dan sonra, “Dünyanın Sonu” olarak anı-
lan Şili ve Arjantin’in güneyi Patagonya bölgesi ile devam 
edecek. Takiplerinizi eksik etmeyiniz.  
www.cokuzakcokyakin.com 
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Dostlar Hasret Giderdi

Mezunlardan Keyi� i Buluşma

TED Ankara Koleji mezunları keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. TED 
Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Çalış-
kan'14 ve 2013 Dönem Elçileri Berker Işık, Canberk Yıldırım ve Emre 
Yazıcıoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşen organizasyonda eski arka-
daşlar hasret gidererek bol bol fotoğraf çekindi. 

2015 Dönem Elçileri 
Kaan Özçelikkale, Jer-
fi Batu Eren, Merve 
Aksu öncülüğünde, 
2013 Dönem Temsil-
cisi Berker Işık ve 2014 
Dönem Temsilcisi 

Anılar 
Tazelendi

TED Ankara Koleji '92 dönemi mezunları, 11 Ekim 
Cuma akşamı, Gastro Pub'da bir araya gelerek 
hasret giderdi. Eski anıların konuşulduğu günde 
mezunlar, bol bol fotoğraf çekinmeyi de ihmal 
etmedi. 

Kolej 360+ ve Meşale 
Kart Detayları 
Konuşuldu
Dönem Elçileri ile hafta sonu keyifli bir buluşma yapıldı. 
Kolej-IN'de gerçekleşen brunch'da Kolej 360+ ve Meşale 
Kart hakkında detaylı bilgi verilirken; geçmiş ve gelecek 
etkinliklerinden bahsedildi.

TED Ankara Koleji 2014 mezunları 11 Ekim 
Cuma günü buluşma gerçekleştirdi.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yö-
netim Kurulu Üyesi Barış Çalışkan'14 ve 
2014 Dönem Elçisi Ahmet Çelebi'nin de 
katıldığı buluşmada, eski arkadaşlar hasret 
giderdi.

Eski Dostlar 
Bir Arada

Ahmet Çelebi'nin de yer aldığı keyifli bir etkinlik gerçekleşti. TED 
Ankara Koleji Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Çalış-
kan'ın da konuşmacı olarak katıldığı buluşmada, mezunlarımız eski 
arkadaşları ile bir araya gelerek hasret giderdi.
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Hediyelik Esya
Ürünlerimiz

18.00 TL
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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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Merhabalar... Öncelikle sizi biraz yakından 
tanıyabilir miyiz?
Merhaba. 91’ TED Ankara Koleji mezunuyum. 2006 
yılından beri Amerika’da Washington D.C. bölgesinde 
yaşıyorum. Maryland Üniversitesi’nde yüksek lisans 
çalışmamı tamamladıktan sonra, 2008 yılında Dünya 
Bankası’nda çalışmaya başladım. Hala, Dünya Bankası’nda, 
enerji ve ulaşım altyapısı sektörlerinde, kamu-özel işbirliği 
projelerinde, izleme ve değerlendirme uzmanı olarak 
çalışıyorum. Evliyim, bir oğlum (Taylan, 7 yaşında) ve bir 
kızım (Belen, 5 yaşında) var. 

Dünya Bankası-IMF’de çalışan Türkler Derneği 
Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorsunuz... 
Amacınızdan ve faaliyetlerinizden bahseder misiniz?
Evet, geçen yıl World Bank-IMF Turkish Sta�  Association 
(WITSA) Başkan Yardımcısı olarak seçildim. Derneğin 
tüzüğü çerçevesinde, gönüllü olarak bu işi yapıyoruz. 
WITSA’nın amacı, üyeleri ve karar vericiler arasındaki ilişkileri 
düzenlemek; üyelerinin profesyonel gelişimine destek 
vermek; Türkiye tarihi, kültürel çeşitliliği ve Türkiye’deki 
güncel olayların anlaşılmasına katkıda bulunmak. 

Faaliyetlerimizden birkaç örnek vereyim. Geçen yıl, Dünya 
Bankası Başkan Yardımcısı olan üyemizin başarısını kutlamak 
için, mezo-soprano ve piyanist arkadaşlarımız ile Türk 
Sanat Müziği konseri düzenledik. Bu yıl, Dünya Bankası’nda 
hemen hemen tüm ülkelerin mutfaklarının tanıtıldığı 
yemek festivalinde, Türk kahvesi, baklava, sarma, börek gibi 
Türk mutfağı lezzetlerini ikram ettik. Geçen ay, babamın 
memleketi Sinop’tan gelen milletvekili, belediye başkanı ve 
yöre halkı ile kültürel amaçlı bir seminer düzenledik. 

Türklerin yurt dışındaki yaşam tarzlarınızı nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Ben kendi adıma, Amerikalıların yaşam tarzlarında olumlu 
bulduğum yanları benimseyip uygulamaya çalıştığımı 
söyleyebilirim. Eşim Amerikalı, New York’ta doğup büyümüş. 
Kültürden etkilenmemek mümkün değil. Örneğin, sabahları 
çok erken kalkıp spor yapıyorum. Daha planlı yaşıyorum; 2-3 
ay sonra nerede olacağım ve ne yapacağım belli. Sürekli bir 
yere yetişiyorum. Yurt dışında yaşamak kolay bir şey değil. Ne 

kadar zaman geçerse geçsin, insan arada bir “ne yapıyorum 
ben burada?” diye kendi kendine soruyor. Tüm anılar, 
arkadaşlar, akrabalar Türkiye’de; her şeyi bırakıp kimseyi 
tanımadığınız bir yerde hayata yeni baştan başlamak zor. 

Aynı zamanda TED Ankara Koleji mezunusunuz. 
Nasıl bir duygu Kolej mezunu olmak?
Ankara Kolejli olmakla hep gurur duydum. Tabi ki 
okulumuzun daha iyi olması için zaman zaman yapıcı 
eleştiriler yapıyoruz. Özellikle gurbette olduğum için, bir 
Kolejli ile karşılaşınca, daha tanımadan kendime yakın 
hissediyorum. Bazen bu hayal kırıklığı ile sonuçlanabiliyor. 
Hep insanlar bir araya gelsin diye uğraşıyorum. 

Amerika’ya Uzanan 
Başarı Yolculuğu

TED Ankara Koleji Mezunu Erkin Yalçın’91 Dünya Bankası’na uzanan başarı dolu 
kariyerini ve Amerika’daki yaşam tarzını verdiği röportajında anlatıyor…

Erkin Yalçın’91 

İŞ DÜNYASI



Yurt dışında yaşayan Kolej mezunlarını bir araya 
getirmek için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Washington D.C. bölgesinde (Maryland, Virginia) yaşayan 
Ankara Koleji Mezunlarını bir araya getirmeyi amaçlayan 
“TED Ankara College Alumni In Washington DC” isimli 
bir Facebook grubumuz var. Grubu 2011 yılında kurdum 
ve şu anda 85 üyesi var. Bir de Dünya Bankası ve IMF’de 
çalışan Ankara Koleji mezunları için uzun süredir kafamda 
olan “World Bank Group-IMF TED Ankara College Alumni 
(WITCA)” grubunu geçenlerde kurdum. Henüz çok yeni ve 
grubu genişletmek için arkadaşlarımdan yardım istedim. 

Biraz da gezdiğiniz gördüğünüz yerlerden 
bahsetsek... Unutamadığınız bir anınızı ve farklı 
kültürlerde etkilendiğiniz noktaları bizimle paylaşır 
mısınız?
Dört yıl ailece Filipinler’de yaşadık. Beni en çok etkileyen, 
Filipinliler’in yaşama bağlılıkları ve dirençli oluşlarıydı. 
Çok sakin ve mutlu insanlar. Aile bağları çok kuvvetli 
ve birbirlerine her zaman destek oluyorlar. Gelecek 
umurlarında değil, gerçek anlamda “anı” yaşıyorlar. Azla 
mutlu olabiliyorlar. Her fırsatta şarkı söyleyip dans ediyorlar. 
Haberlerde izledigimiz doğa felaketleri, tayfun ve fırtına 
dönemi her yıl birkaç ay sürüyor. Kısa bir hikâye anlatayım. 
Biz Manila’da yaşarken, evimizin pencereleri fırtınadan 

KOLEJLİLER    ARALIK 2019

27



28

sallanıyor, yağmurun şiddetinden dışarıyı göremiyoruz, 
bahçede ağaçlar yan yatmış... O sırada, kapı çalıyor, 
üzerinde çöp poşeti, sucu bidonla su getirmiş. 
İnanamıyorum! Gülümseyerek “Hi Sirrr” diyor. Hem de 
motorsikletiyle gelmiş, fırtına falan umurunda değil. 
Filipinliler’de yaşamak iyi bir deneyimdi benim için. 

Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir?
Buralara yolu düşen Kolejli arkadaşlarımızla iletişim 
kurmaktan memnuniyet duyarım. Belki bu yazıyı okuyan, 
Amerika’da yaşayan Kolejli arkadaşlarımız, ağabey ve 
ablalarımız da bir araya gelmek ve bağlantı kurmak 
isterler. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız 
umuduyla! Teşekkürler. 

İŞ DÜNYASI



29

Cumhuriyetimizin 96.yılına özel, 30 Ekim Çarşamba günü Uluç Gür-
kan ile K-Sohbet, Kolej-IN'de gerçekleşti ."Atatürk'ün İzinde Türkiye" 
konulu sohbete katılım yoğun, ilgi büyüktü. Atatürk’e dair pek çok 
konunun konuşulduğu ve tarihsel bir yolculuk yapılan etkinlikte; 
Uluç Gürkan imza günü ile de kitapseverler ile buluştu. 

Atatürk’ün 
İzinde Türkiye

Dönem Elçisi ve Onur Kurulu Üyesi Baran Asena’66 ev sahipli-
ğinde Cumhuriyet Bayramı kapsamında bir etkinlik düzenlendi. 
60. Cumhuriyet Bayramı kutlaması için İstanbul, Adana, İzmir, 
Bodrum ve Bursa’dan gelen üyeler, 25 Ekim’de Kavaklıdere Tenis 
Kulübü’nde buluştuktan sonra ertesi gün Anıtkabir’i ziyaret etti. 
Ata’nın huzuruna çıkıldıktan sonra TED’in ilk başkanı İsmet İnö-
nü’nün kabrini de ziyaret eden Kolejliler,  okullarını ve TED Üni-
versitesi’ni ziyaret etmeyi de unutmadı. Okul yöneticilerinden ve 
öğrencilerden bilgi alan mezunlar, Ankara’nın en eski merkezi ve 
simgesi olan Kale’ye geçerek, Çengelhan’ı ve Türkiye İş Bankası 
Müzesi ziyaret etti. 
Gezi akşamında Cumhuriyet Balosu’nda eski günlerin neşesini 
yeniden yaşayan Kolejliler, 27 Ekim sabahı ise TED Ankara Koleji 
İncek kampüsü ve Kolej-IN ‘de tanıtım ziyaretinde buluştu. 
Cumhuriyet Sohbeti Yemeği’nde Baran Asena moderatörlüğün-
de,  dönem mezunlarından Prof.Dr. Anıl Çeçen ve eski MV Şahin 
Mengü’nün, katılımıyla gerçekleşen sohbette de keyifli anlar ya-
şayan mezunlar, en kısa zamanda yeniden buluşma dilekleri ile 
ayrıldı.

66 Mezunları 60. Yıl 
Coşkusu İçin Bir Arada

2017 Dönem Elçileri Serra Kamış, Kutay 
Köleli, Alp Şimşek'in öncülüğünde; TED 
Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim 
Kurulu Üyesi Barış Çalışkan'14'ün da katı-
lımıyla buluşma gerçekleşti.2013 Dönem 
temsilcisi Berker Işık ve 2015 Dönem tem-
silcisi Kaan Özçelikkale'nin de yer aldığı 
buluşmada, eski anılar yad edildi.

Eski Günlere 
Dönüldü

BİZDEN HABERLER
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SAĞLIK

Lazer Göz Ameliyatları İle 
Konforlu Bir Yaşam Elinizde 

Lazer Göz Ameliyatı Nedir? 
Göz hastalıklarının tedavisinde uzun yıllardır lazer teknoloji-
si kullanılmaktadır. Sıklıkla lazerle gözlükten kurtulma veya 
göz çizdirme olarak adlandırılan operasyonlar ekzimer la-
zer kullanılarak yapılan lazer göz ameliyatlarıdır. 

Lazer Göz Ameliyatı İle Gözlükten Kurtulmak 
Mümkün mü?
Detaylı göz muayenesi ve tetkikler sonuncunda gözünün 
ekzimer lazere uygun olduğu saptanan hastalara doğru 
hekim tarafından gelişmiş cihazlarla uygulanan lazer göz 
ameliyatı ile gözlükten kurtulmak mümkündür.

Ekzimer Lazer Türleri Nelerdir?
1. LASIK( Laser Assisted in-Situ Keratomileusis) 

Günümüzde miyop, hipermetrop ve astigmat tedavisinde 
en fazla tercih edilen lazer göz ameliyatı lasik yöntemidir. 
Flap oluşturma ve ekzimer lazer ile korneayı şekillendirme 
aşamalarından oluşur. Korneanın önündeki doku femto-
second lazerle katman halinde (� ap) kaldırılır daha sonra 
ekzimer lazer ile şekillendirme işlemi uygulanır ve işlemden 
sonra kaldırılan � ap yerine yapıştırılır. Bu � ap, korneadaki 
vakum özelliği sayesinde yerine güzelce yapışır.

2. PRK( Photorefractive keratomileusis)
Flap kaldırmaksızın ekzimer lazer ile göz şekillendirme işle-
minden oluşur. Daha çok kornea kalınlığı belli bir seviyenin 
altında olan veya kornea yapısında düzensizlik bulunan 
hastalara uygulanır. LASİK tekniği bulunmadan önce en 
fazla uygulanan lazer göz ameliyatı çeşididir. Güvenirliliği ad

ve
rto
ria
l

Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÖZÜLKEN
TOBB ETÜ Hastanesi 
Göz Hastalıkları Uzmanı
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ve etkinliği miyop ve astigmatta lasik ile aynı, hipermetrop 
tedavisinde ise LASİK’ten düşüktür. Daha basit ve kısa bir 
ameliyat oluşu avantajları, ağrı ve iyileşmenin uzun sürme-
si dezavantajlarıdır.

3. TransPRK (No Touch Laser)
No-touch lazer (trans-PRK) işleminde ise epitel tabakasının 
ortadan kaldırılma işlemi de excimer lazer ile yapılmakta-
dır.  Yani epitel tabakası lazer ile ortadan kaldırılır ve daha 
sonra ortaya çıkan stromaya yine excimer lazer uygulanır. 
Trans-PRK (No-Touch Lazer) işleminden sonra da epitel 
hücreleri aynı şekilde yaklaşık 2-3 gün içinde yenilenmek-
tedir. Bu süre içinde klasik PRK’da olduğu gibi gözde yan-
ma, batma ve sulanma olabilmektedir

Herkese Ekzimer Lazer Uygulanabilir mi? 
Herkese lazer göz ameliyatı uygulanamaz. Ekzimer lazer 
olmak isteyen hastaların öncelikle çok detaylı bir göz mu-
ayenesinden geçmesi gerekir. Göz numaraları, damlasız ve 
damlalı ölçümlerle hassas olarak tespit edilir. Daha sonra 
korneal topografi ile detaylı kornea haritası çıkartılır. Bu 
muayene ve tetkiklerin sonucunda ekzimer lazer konu-
sunda uzmanlaşmış hekimler tarafından ekzimer lazere 
uygun olup olmadığı kararı verilir. Detaylı göz muayenesi 
ile ekzimer lazere uygun olan 18-50 yaş arası hastalardaki 
10 dereceye kadar miyop, 6 dereceye kadar hipermetrop 
ve astigmat tedavi edilebilir.

Kimlere Ekzimer Lazer Uygulanmaz?
Korneanın incelmesi ve dikleşmesiyle oluşan keratakonus 
hastalığı eğer ilerliyorsa, korneada topografi ile sapta-
nan yapısal bozukluk varsa, kornea kalınlığı LASİK ve PRK 
yapma limitinin altında ise, şiddetli göz kuruluğu var ise, 
diyabet ve romatizmal hastalığı olanlara, hamile ve emzir-
me dönemindeki bayanlara, gözünde katarakt, glokom, 
enfeksiyon gibi rahatsızlıkları olan hastalara ekzimer lazer 
tedavisi uygulanamaz. 

Ekzimer Lazer Uygulamasını Kimler 
Yapabilir?

Hekimin tecrübesi ve kullanılan cihazın kalitesi, ameliyatın 
başarısını doğrudan etkiler. Ekzimer lazer konusunda de-
neyimli ve tecrübeli bir hekim tarafından son teknoloji ci-
hazlarla uygulanan ekzimer lazer ameliyatında başarı şansı 
çok yüksektir.

Ekzimer Lazer Riskleri Nelerdir?
Günümüzde en fazla uygulanan ameliyatlardan birisi olan 
lazer göz ameliyatı bir tür cerrahi bir yöntem gibi düşünü-
lebilir. Bu nedenle tüm ameliyatlarda risk olduğu gibi bu 
tedavide de birtakım riskler bulunmaktadır. 
Lazer göz ameliyatı göze uygulanan bir müdahale olduğu 
için gözün mikrop kapma riski bulunur. Bu durum çok na-
dir görülmektedir. Lazer ile göz tedavisi sonrasında dokto-
run verdiği antibiyotikli damlaların düzenli kullanılması ile 
bu risk en aza indirgenir. 

Özellikle LASİK ameliyatında � ap oluşturma aşamasında 
� ap’in delinme, yırtılma, tamamen kopması gibi sorunlar 
ortaya çıkabilir. Son teknoloji femtosaniye lazer cihazları ile 
� ap oluştururken bu riskler yok denecek kadar azdır.

Lazer ile göz tedavisinde ektazi adı verilen bir durum 
olabilir. Ektazi korneanın öne doğru bombeleşmesi ve 
incelmesi durumudur. Ektazi, çok genç yaştaki, yüksek nu-
marası olan hastaların ekzimer lazer tedavisi sonrası daha 
sık görülen bir durumdur. Bu sebeple ameliyat öncesi has-
taların lazer göz ameliyatına uygunluğunun saptanması 
büyük önem taşır. 18 yaş altı göz numaralarında ilerleme 
devam eden ve çok yüksek numaralara sahip hastalar ek-
zimer lazer için uygun aday değillerdir.  

Günümüzde miyop, 
hipermetrop ve 

astigmat tedavisinde 
en fazla tercih edilen 

lazer göz ameliyatı 
lasik yöntemidir. 
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SAĞLIK

Hepimiz yaş aldıkça, adeta yaylı yatakların içinde bulu-
nan yaylar gibi yüzümüzü sıkı tutan kollajen li� erinin 
gevşediğini, formlarını kaybettiklerini bunun sonucu 
olarak da özellikle yanaklarımızın aşağı doğru sarkmaya 
başladığını, yanak burun çizgimizin giderek derinleştiği-
ni, gıdımızın yerçekimine karşı koyamayıp aşağı doğru 
sarkmaya başladığını, boyun çizgilerinin arttığını göz-
lemlemeye başlarız. 

Bütün bu olumsuz gelişmeler, altın üçgen olarak adlan-
dırdığımız tabanı yukarıda, sivri ucu ise çenemizde ol-
ması gereken gençlik üçgeninin formunu bozarak tam 
tersi döndürür. Bu da bizim daha yaşlı görünmemize 
neden olur.

Eski yıllarda daha genç görünebilmek için çoğu hasta 
çok daha fazla yan etki riski alarak, ağrı çekerek, iş haya-
tından ve sosyal hayattan haftalarca uzaklaşmak zorun-
da kalarak cerrahi operasyonlara zorunlu kalmaktaydı. 
Ancak şimdilerde hepimiz için hayat baş döndüren bir 
hızla akıyor. Hiçbirimizin artık eskisi gibi geniş vakitleri 
kalmadı. Tüm bu koşturmacanın içerisinde dahi uygu-
layabildiğimiz yüksek teknolojili, etkileri çok yüksek, yan 
etkileri ise neredeyse hiç olmayan, sosyal hayatımızdan 
bizi alıkoymayan ameliyatsız yüz germe işlemleri, gide-
rek artan bir ivme ile pek çok hasta için cerrahi operas-
yonların yerini almaya başlamıştır.

Ameliyatsız yüz germe diye adlandırdığımız bu işlemler; 
HIFU dediğimiz Fokuslu ultrason uygulaması, altın iğne 
dediğimiz iğneli Radyofrekans uygulaması, fraksiyonel 
lazer uygulaması, PRP uygulamaları, gençlik serumu uy-
gulamaları ve Dermapen uygulaması olarak sıralanabilir.

HIFU Fokuslu ultrason; Fokuslanmış bir ses dalgası, özel 
bir başlık yardımı ile derinin hemen altında yer alan 
fibroblast dediğimiz hücre gruplarının olduğu bölgede 
sağlam deri alanları bırakacak şekilde milimetrik kont-
rollü hasarlar oluşturarak yaklaşık 1.5 mm sıklığında deri 
üzerinden kaydırılarak uygulanır. Amaç yeni kollajen 
üretimi başlatıp derinin eski sıkı yapısına geri dönmesini 
sağlamaktır. 

Yüz Germe İşlemleri 
Artık Ameliyatsız!

Özellikle yanaklardaki ve gıdıdaki sarkmalarda belirgin to-
parlayıcı etkisinin olması bu işlemin "Ameliyatsız yüz germe" 
olarak adlandırılan işlemler arasında en önemli uygulama 
olmasını sağlamaktadır.

Tek seanslık bir uygulama olması da çok tercih edilmesini 
sağlamaktadır.

Yaklaşık 30-40 dakika süren çok kolay bir uygulamadır.
Etkileri 3 ila 6 ay içinde belirgin hale gelecektir. Yavaşça an-
cak yüksek bir başarı ile sonuç verir.

Dermapen uygulaması; kişiye özel kullanılan steril mikro iğ-
nelere sahip bir başlığın ucuna takıldığı titreşimli bir cihaz 
yardımı ile deri üzerine mikro çukurlar açılarak uygulanır. ad
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Uzm. Dr. Murat BAYKIR
TOBB ETÜ Hastanesi
Dermatoloji Uzmanı



Açılan bu mikro çukurlarla sağlam deri alanlarının araların-
da kontrollü hasarlar oluşturarak derimizdeki onarım me-
kanizmasını çalıştırarak yeni kollajen üretimi başlatıp, daha 
pürüzsüz, daha canlı bir deri oluşturması sağlanır. Yüzde 
porlanma, akne skarları, lekelenmeler var ise belirgin bir 
iyileşme gözlenir. 

İşlem öncesinde lokal anestezik bir krem sürülüp yaklaşık 
30 dakika beklendikten sonra uygulama yapılır. Yaklaşık 30-
40 dakika süren, ayda bir yapılan, ortalama 3 seanslık bir 
ağrısız bir uygulamadır.

PRP ise uygulanacak kişiden alınan kanın santrifüj aleti dedi-
ğimiz bir alet ile kırmızı kan hücrelerinin ayrıştırılıp, içinden 
trombositten zengin plazmanın bir enjektöre alınıp daha 
sonra özel ince iğnelerle deriye enjekte edilmesi yoluyla 
uygulanır. Uygulama yüz, boyun, el sırtı ve saçlı deriye ya-
pılabilir. Yüz, boyun, el sırtında kollajen üretimini arttırma, 
gençleştirme ve sıkılaştırma  amacıyla uygulanır. Saçlı deri 
uygulamaları ise saç dökülmesini azaltmak ve saç kalitesini 
arttırmak amacıyla sıkıkla uygulanır. Saç ekimi sonrasında 
yapılırsa işlemin başarısını arttıracaktır.

PRP enjeksiyon metodu dışında aynı zamanda bir de Der-
mapen dediğimiz mikro iğnelerle veya Altın iğne dediği-
miz cihazla açılmış mikro çukurların üzerlerine damlatılıp o 
kanallardan emdirilerek uygulanabilir, bu sıklıkla kullandı-
ğımız bir metoddur. Bu şekilde kullanıldığında tek başına 
yapılan dermapen veya altın iğne işlemlerine göre başarı 
belirgin artacaktır. 

Son yıllarda belki de en popüler uygulama olan Altın iğne 
diye adlandırdığımız iğneli Radyofrekans uygulaması ise 
ucuna takılan kişiye özel steril mikroiğnelere sahip bir baş-
lığın içindeki mikro iğnelerin derinin 1-2 mm. kadar içine 
batıp mikro çukurlar açarak yine o derinlikte yüksek güçlü 
Radyofrekans enerjisi vermesi yoluyla uygulanan bir işlem-
dir. Ayda bir uygulanır. 

İşlem öncesinde lokal anestezik bir krem sürülüp yaklaşık 
30 dakika beklendikten sonra uygulama yapılır. Ortalama 
3 seanslık bir uygulamadır. Eğer derin akne çukurları veya 
aşırı pürüzlü bir deri ise 6 seansa çıkılabilir.

Açılmış bu mikro çukurların üzerlerine PRP veya kişinin 
problemlerine özel bazı solüsyonlar damlatarak emilmeleri 
sağlanıp, etkinin katbekat artması sağlanabilir.  

Fraksiyonel lazer uygulaması; derinin yüzeyinde bu kez 
iğne ile değil lazer ışığı sayesinde sağlam deri adacıkları 
bırakacak bir şekilde mikron mikron çukurlar oluşturarak 
kontrollü hasarlar meydana getirip derinin bu hasarları 
onarırken deri yüzeyindeki akne skarları, porlanma ve leke-
lerin de azalmasını sağlayan ayda bir uygulanan, ortalama 
3 seanslık bir işlemdir. İşlem genellikle 30 dakikada sonlanır. 
İşlemden sonra kızarıklıklar, milimetrik kabuklanmalar olu-
şur. Yaklaşık 4-5 gün sonra sosyal hayata dönülebilir.

Gençlik serumu uygulaması; Hyaluronik asit olarak adlan-
dırdığımız deriye nem ve gerginlik veren, vücudumuzda 
varolan ancak yaşlandıkça azalan bu maddeyi ve kollajen 
üretimini uyaran ek bazı maddelerin de kombine edilerek 
hazırlandığı özel solüsyonları deri içerisine enjekte ederek 
yapılan, ortalama üç seanslık, 30 dakika süren, keyi� i sonuç 
veren bir uygulamadır.

Bu işlemlerin hangisinin veya hangilerinin uygulanacağı 
kararının, yüzdeki problemlerin doğru tespit edilmesinden 
sonra hekim tarafından verilmesi gerekir. Örneğin sadece 
yanaklarda veya gıdıda sarkma varsa fokuslu ultrason uygu-
laması çok iyi sonuç sağlayabilecekken, beraberinde akne 
skarları, lekeler, porlanmada belirginleşme problemleri de 
var ise bir protokol oluşturulup Fokuslu ultrason, ardından 
da Altın iğne ve PRP' nin de kombine kullanılması tahmin 
edilemeyecek kadar iyi sonuçlar sağlayacaktır.

Açıkçası hasta gözüyle küçük dokunuşlarla çok daha genç 
bir görünüm ne kadar cazip ise, hekim gözü ile de bu yaptı-
ğımız işlemlerden aldığımız güzel sonuçların verdiği büyük 
keyif bizlerin de bu işlemleri daha fazla yapmamıza büyük 
bir motivasyon oluşturduğunu söyleyebiliriz.  

Tek seanslık bir 
uygulama olması da 
çok tercih edilmesini 

sağlamaktadır.
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Bu işlem esnasında cerrah, direk görüntü altında aletin uç 
kısmını kumanda ederek, böbreğin tüm odalarına girebil-
mekte ve lazer yardımı ile taşları kırabilmektedir. 

Yeni nesil � eksibl (kıvrılabilir) renoskopların ve holmium 
lazer gibi etkin ve güvenli taş kırıcıların geliştirilmesi ile 
Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS), taş tedavisinde önemli 
bir alternatif haline gelmiştir. Günümüzde çoğu küçük ve 
orta büyüklükteki böbrek taşı, açık cerrahiye ya da perkü-
tan nefrolitotomiye (PCNL) gereksinim duyulmadan, Ret-
rograd İntrarenal cerrahi (RIRS) ile başarılı bir şekilde tedavi 
edilmektedir. Bu sayede böbreğe karın duvarından delik 
açmaksızın ulaşılabilmekte, idrar kanalından girerek kıvrı-
labilen renoskop ve lazer ile taşlar tümüyle kırılıp temizle-

nebilmektedir. Bu da hastaların daha kısa sürede taburcu 
olmalarını ve günlük hayatlarına çok kısa bir sürede dön-
melerini sağlamaktadır.

Ameliyat sonrasında elde edilen taş parçalarının analizi ya-
pılarak taş cinsi belirlenmekte, bu sayede bazı yaşam tarzı 
önerileri ve medikal tedaviler ile kimi taşlar tedavi edilebil-
mekte, kimi taşların da tekrar oluşmasının önüne geçilebil-
mektedir. 

KOLEJLİLER    ARALIK 2019

Böbrek taşlarının 
tedavisinde asıl amaç 
böbreğe en az zararı 

veren yöntemlerle 
taşları temizlemektir. 

SAĞLIK

RIRS (Retrograde Intrarenal Surgery) (Böbrek 
içi taş kırma yöntemi)

Üriner Sistem Taş Hastalığı
Üriner sistem taş hastalığı böbrek, üreter, mesane ve üretra 
taşlarını kapsayan bir terimdir. Üriner sistem taş hastalığı, 
oldukça sık görülen, insanların %2-3’ünü etkileyen, tedavi 
edilmediğinde ciddi problemlere yol açan bir sağlık soru-
nudur. Sıcak ve kurak iklim kuşağında daha sık ortaya çıkar, 
genetik faktörlerle ve beslenmeyle ilişkilidir; ülkemiz taş 
sıklığının nispeten yüksek olduğu ülkelerden biridir. Ailede 
taş hastalığı olması riski artırır, erkeklerde daha sık karşımıza 
çıkar. Taş hastalığı olan bir kişide, uygun tedaviler uygulan-
madığında, taş tekrarlama ihtimali %50’nin üzerindedir.

Böbrek Taşları
Böbrek toplayıcı sistemi içinde taş bulunması durumudur. 
Geçmiş yıllarda çoğu açık ameliyatla tedavi edilen böbrek 

taşları, teknolojinin ilerlemesi ile birlikte, farklı tedavi yön-
temleri kullanılarak, kapalı ameliyatlarla tedavi edilebilmek-
tedir. Böbrek taşlarının tedavisinde asıl amaç böbreğe en 
az zararı veren yöntemlerle taşları temizlemektir. 

RIRS 
Genel anestezi altında, yaklaşık 3 mm çapında, ışık kayna-
ğına sahip, fiberoptik sistemle görüntü sağlayan ince bir 
enstrümanla (� eksibl renoskop) üretradan (idrar kanalı) ve 
mesaneden (idrar kesesi) geçirilir. Böbrekler ve mesane 
arasındaki bağlantıyı sağlayan yola (üreter) giriş sağlanır ve 
üreter geçilerek, böbrek içinde yerleşmiş olan taşı kırmak 
için böbreğe ulaşılır. Böbrek taşı renoskopun içinden geçe-
bilen, lazer güç kaynağı kullanılarak kırılır. Kırma işleminden 
sonra büyük taş parçaları dışarı alınır, toz haline gelmiş kı-
rıntılar böbrekten dökülür. Bu esnada herhangi bir kitle ya 
da şüpheli oluşuma rastlanılırsa biyopsi alınabilir ve endos-
kopik kazıma (rezeksiyon) ile aynı seansta tedavi yapılabilir. 

Böbrek Taşları Tedavisi
Prof. Dr. Öztuğ ADSAN
TOBB ETÜ Hastanesi
Üroloji Uzmanı

ad
ve
rto
ria
l



35

Bu işlem esnasında cerrah, direk görüntü altında aletin uç 
kısmını kumanda ederek, böbreğin tüm odalarına girebil-
mekte ve lazer yardımı ile taşları kırabilmektedir. 

Yeni nesil � eksibl (kıvrılabilir) renoskopların ve holmium 
lazer gibi etkin ve güvenli taş kırıcıların geliştirilmesi ile 
Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS), taş tedavisinde önemli 
bir alternatif haline gelmiştir. Günümüzde çoğu küçük ve 
orta büyüklükteki böbrek taşı, açık cerrahiye ya da perkü-
tan nefrolitotomiye (PCNL) gereksinim duyulmadan, Ret-
rograd İntrarenal cerrahi (RIRS) ile başarılı bir şekilde tedavi 
edilmektedir. Bu sayede böbreğe karın duvarından delik 
açmaksızın ulaşılabilmekte, idrar kanalından girerek kıvrı-
labilen renoskop ve lazer ile taşlar tümüyle kırılıp temizle-

nebilmektedir. Bu da hastaların daha kısa sürede taburcu 
olmalarını ve günlük hayatlarına çok kısa bir sürede dön-
melerini sağlamaktadır.

Ameliyat sonrasında elde edilen taş parçalarının analizi ya-
pılarak taş cinsi belirlenmekte, bu sayede bazı yaşam tarzı 
önerileri ve medikal tedaviler ile kimi taşlar tedavi edilebil-
mekte, kimi taşların da tekrar oluşmasının önüne geçilebil-
mektedir. 
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Böbrek taşlarının 
tedavisinde asıl amaç 
böbreğe en az zararı 

veren yöntemlerle 
taşları temizlemektir. 
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KÜLTÜR-SANAT

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Psikolog bir anne ile Makina Yüksek Mühendisi bir ba-
banın, yaşları birbirine çok yakın iki kızından büyük ola-
nıyım… Sevgilim Yalım Gürakan’ın (Kolej 95’) karısı ve 4 
aylık bebeğim Ateş Kemal’in de annesiyim. Bu aralar ne 
sorsanız konuyu anne olmanın tadına tuzuna, hissine 
kokusuna bağlarım. Ama konuya dönersek; ilkokula ba-
bamın görevi sebebiyle Suudi Arabistan’da bir Amerikan 
okulunda başladım, ilkokul 3. sınıfta Türkiye’ye döndük 
ve ailemdeki birçok büyüğüm gibi ben de o zamandan 
beri Ankara Kolejliyim… Üniversitedeyken Ankara’nın en 
çok dinlenen özel radyolarından birinde İngilizce haber 
bülteni hazırladım ve sundum, Ankara’nın en prestij-
li otelinde satış koordinatörü olarak çalıştım, 26 yaşında 
İstanbul’a taşınınca o güne kadarki tüm kariyerimi çöpe 
atıp oyunculuk okumak için yeni baştan öğrenci oldum, 
28 yaşında oyunculuktan ilk kez para kazandım, gündüz 
sette dizi çekip akşam tiyatroya koşup rolümü oynayıp 
gece tekrar sete dönüp sabaha kadar çalıştığım sezonlar 
oldu. İngiliz ve Amerikan tiyatrosundan oyun çevirilerim 
var. Şimdi düşünüyorum da; hep çalıştım ama çok şükür 
ki hep sevdiğim işleri yaptım. Fikriye ve Latife’ye kadar ti-
yatro yapımcılığını hiç yapmamıştım, bu oyunla birlikte o 
da eklendi. İstanbul’da yaşayan bir Ankaralı, yazmayı çok 
seven bir oyuncu, evlat, kardeş, bir eş ve anneyim. Ömrüm 
oldukça da Atatürk çocuğuyum.  

Kolej yılları ve müzikaller desek… Neler söylemek 
istersiniz?
Bizler okuluna aşık çocuklardık. Okulumuzun Atatürk’ün 
mirası olduğunu hep bilerek büyüdük. Okuluna aşık ço-
cuklardan ülkesine aşık çocuklar olarak çıktık. Ankara Ko-
leji beni ben yapan birçok şeyin temeli ve mimarıdır. Kos-

koca bir kalabalığın içinde birey olarak var olmanın hem 
zorluğu hem de sonsuz güveni. Düşünsenize, okulunuz 
ismini koskoca bir semte vermiş, oralar, okula çıkan bü-
tün yollar, her yer “Kolej”. Lise kısmı tiyatro salonunda ilk 
sahneye çıktığım gün; bana birisi aradan yıllar geçecek, 
sen bir oyun yazacaksın, oyunda Atatürk’ü anlatacaksın ve 
içinde bir yerde Fikriye Hanım’a “bozkırda yeşil bir yuva” 
dedirteceksin; o gün salonda eğer bir Kolejli varsa, onu 

KÜLTÜR-SANAT

Fikriye ve Latife 
Benim Cumhuriyet’e Borcumdu

Şeniz Kurultay Gürakan’94

“Bu hikaye benim bu Cumhuriyet’e borcumdu.” diyerek kaleme 
aldığı Fikriye ve Latife oyunu ile kapalı gişe oynayan Şeniz 

Kurultay Gürakan’94 ile sahne deneyimini oyunculuk serüvenini 
ve Kolej yıllarını konuştuk…

kalplerinizin bir olup atışından tanıyacaksın deseler heye-
candan ölebilirdim.   
Tiyatrocu olmaya nasıl karar verdiniz?
Ankara Koleji’nde, Damdaki Kemancı’nın Golde’si, Kiss Me 
Kate’in Kate’i olmama vesile olan, imkan veren, yardım 
eden bütün herkes sayesinde…  Lise 1. Sınıfta okulun 
açıldığı günlerde, okulun tiyatro kolunun dışında bir de 
Müzikal Topluluğu kurulacağı ilan edildi. İngilizce De-
partman Başkanımız Füsun Ağusman’ın tecrübesi, emeği 
ve cesareti, Sevinç Beyazıt hocamızın desteği ile Fiddler 
On The Roof sahneye konulmasına karar verilmiş. Orijinal 
Broadway metni, oyunun orijinal müzikler canlı olarak 
icra edilen, orijinal dilinde yani İngilizce olarak sahnele-
necek bir müzikal. Bir cumartesi öğleden sonra okulda 
saatlerce süren seçmeler yapıldı, sonra listeler asıldı. Ben 
Golde’ydim, Tevye’nin karısı, evlilik çağında kızları olan, 50 
yaşlarında bir kadındım 15 yaşında ilk sahneye çıkışımda. 
Ömrüm boyunca Damdaki Kemancı’daki Golde kadar çok 
kalpten seveceğim bir rolüm olmayacak sanırım derdim 
ta ki Fikriye’yi oynayana kadar… Sonraki yıl “Kiss Me Kate” 
sahneye koyalım dedi Füsun Hocam başkanlığındaki ve 
kurul. Hırçın ele avuca sığmaz Kate oldum bu kez de… 
Olağanüstü jazz müzikleri, zengin kostümleri ve dekor 
değişimleri ile bir büyük müzikal daha… Okul dışında 
başka salonlarda da oynadık bu müzikalleri, büyükelçiler, 
devlet opera ve bale sanatçıları, kimler kimler geldi bizi 
izlemeye, hepsi bizimle güldü bizimle ağladı. 1992 yılında; 
o küçücük okul konferans salonuna bizim müzikaller için 
yepyeni bir piano alan rahmetli okul müdürümüz İlknur 
Karaova’nın güveni, Ağusman ailesinin danstan şan tek-
niklerine, sahne disiplininden kulis terbiyesine kadar bize 
verdikleri eğitim ile konservatuvar ayarında egzersizler, 
provalar ve çeşit çeşit çalışmalar yaptık rollerimize hazır-
lanmak için aylarca. Bize öyle bir ruh üflediler ki o sene, sa-
nırım o yıllarda Kolej’de müzikallerde oynamış, müzikalleri 
izlemiş kime sorsanız, efsaneydi der… Benim kanıma da 
bir avuç ateş düştü işte o sene… Biliyordum ki anlatılacak 
bir şeyi anlatmanın en güzel yolu müzikaldi. Ödeneksiz 
dayanaksız tiyatro yaparken bile Fikriye ve Latife – Kuru-
luşun ve Kurtuluşun Hafızası’nın müziklerine bestelerine 
verilen önem ve titizliğin de, Fikriye’nin söylediği türkü-
lerin seçimi de, hepsi o günden beri inandığım bu müzik 
– tiyatro birlikteliğinin sihrinden ötürüdür. 

Reklam dizi ve sinema oyunculuğu neler kattı siz-
lere?
Televizyon dizileri ve beyaz perde tanınma imkanı verdi 
bana. Tiyatro ile asla ulaşamayacağım kitlelere ulaşma, 

onların evlerine girme, yüzümü sesimi onlara tanıştırma, 
her hafta izleyip sevip hayatlarına kattıkları bir karakter 
olabilme imkanı verdi. Yıllarca yaptığı işlere hayran ol-
duğum olağanüstü yönetmenlerle çalışma imkanı verdi. 
Sinema veya dizi işi yapmamış olsam Tolga Örnek gibi, 
Türkan Derya gibi her yaptıkları işi hevesle hayranlıkla 
takip ettiğim yönetmenlerle çalışmam hiçbir zaman 
mümkün olamazdı. Bülent Emin Yarar gibi efsane bir 
oyuncu, bir üstad ve hoca ile yıllarca bire bir karşılıklı 
oynamak… Hep diziler sayesinde… Ancak şu da acı bir 
gerçek ki; bugün hala Türkiye’de oyuncuyum dediğiniz-
de, “hangi dizi?” diye soruyor herkes. Belli bir kitle hariç, 
kimse tiyatroya; konusu, hikayesi, sahneye koyuluşuna 
göre değil de, “hangi dizide oynayan kimler var” diye 
afişine bakıp ona göre gelmeyi tercih ediyor. Dizi yapan 
tiyatrocular da, diziden kazandıkları tüm parayı olduğu 
gibi tiyatroya yatırarak oyunlarını ve tiyatrolarını ayakta 
tutmaya uğraşıyorlar. Düzen biraz böyle bizim ülkemiz-
de. Ama zamanla bu da aşılacak. Ben inanıyorum. Kame-
ra önü oyunculuğun yeri ayrı, sahnenin yeri ayrı. İkisi de 
çok güzel, bana göre sahne bir tık daha güzel… Böyle 
bir düzende son 4 senedir hiç dizi yapmayan bir oyuncu 
olarak tiyatro yapmak, hem de yapımcılığıyla yapmak,-
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Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Psikolog bir anne ile Makina Yüksek Mühendisi bir ba-
banın, yaşları birbirine çok yakın iki kızından büyük ola-
nıyım… Sevgilim Yalım Gürakan’ın (Kolej 95’) karısı ve 4 
aylık bebeğim Ateş Kemal’in de annesiyim. Bu aralar ne 
sorsanız konuyu anne olmanın tadına tuzuna, hissine 
kokusuna bağlarım. Ama konuya dönersek; ilkokula ba-
bamın görevi sebebiyle Suudi Arabistan’da bir Amerikan 
okulunda başladım, ilkokul 3. sınıfta Türkiye’ye döndük 
ve ailemdeki birçok büyüğüm gibi ben de o zamandan 
beri Ankara Kolejliyim… Üniversitedeyken Ankara’nın en 
çok dinlenen özel radyolarından birinde İngilizce haber 
bülteni hazırladım ve sundum, Ankara’nın en prestij-
li otelinde satış koordinatörü olarak çalıştım, 26 yaşında 
İstanbul’a taşınınca o güne kadarki tüm kariyerimi çöpe 
atıp oyunculuk okumak için yeni baştan öğrenci oldum, 
28 yaşında oyunculuktan ilk kez para kazandım, gündüz 
sette dizi çekip akşam tiyatroya koşup rolümü oynayıp 
gece tekrar sete dönüp sabaha kadar çalıştığım sezonlar 
oldu. İngiliz ve Amerikan tiyatrosundan oyun çevirilerim 
var. Şimdi düşünüyorum da; hep çalıştım ama çok şükür 
ki hep sevdiğim işleri yaptım. Fikriye ve Latife’ye kadar ti-
yatro yapımcılığını hiç yapmamıştım, bu oyunla birlikte o 
da eklendi. İstanbul’da yaşayan bir Ankaralı, yazmayı çok 
seven bir oyuncu, evlat, kardeş, bir eş ve anneyim. Ömrüm 
oldukça da Atatürk çocuğuyum.  

Kolej yılları ve müzikaller desek… Neler söylemek 
istersiniz?
Bizler okuluna aşık çocuklardık. Okulumuzun Atatürk’ün 
mirası olduğunu hep bilerek büyüdük. Okuluna aşık ço-
cuklardan ülkesine aşık çocuklar olarak çıktık. Ankara Ko-
leji beni ben yapan birçok şeyin temeli ve mimarıdır. Kos-

koca bir kalabalığın içinde birey olarak var olmanın hem 
zorluğu hem de sonsuz güveni. Düşünsenize, okulunuz 
ismini koskoca bir semte vermiş, oralar, okula çıkan bü-
tün yollar, her yer “Kolej”. Lise kısmı tiyatro salonunda ilk 
sahneye çıktığım gün; bana birisi aradan yıllar geçecek, 
sen bir oyun yazacaksın, oyunda Atatürk’ü anlatacaksın ve 
içinde bir yerde Fikriye Hanım’a “bozkırda yeşil bir yuva” 
dedirteceksin; o gün salonda eğer bir Kolejli varsa, onu 
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Fikriye ve Latife 
Benim Cumhuriyet’e Borcumdu

Şeniz Kurultay Gürakan’94

“Bu hikaye benim bu Cumhuriyet’e borcumdu.” diyerek kaleme 
aldığı Fikriye ve Latife oyunu ile kapalı gişe oynayan Şeniz 

Kurultay Gürakan’94 ile sahne deneyimini oyunculuk serüvenini 
ve Kolej yıllarını konuştuk…

kalplerinizin bir olup atışından tanıyacaksın deseler heye-
candan ölebilirdim.   
Tiyatrocu olmaya nasıl karar verdiniz?
Ankara Koleji’nde, Damdaki Kemancı’nın Golde’si, Kiss Me 
Kate’in Kate’i olmama vesile olan, imkan veren, yardım 
eden bütün herkes sayesinde…  Lise 1. Sınıfta okulun 
açıldığı günlerde, okulun tiyatro kolunun dışında bir de 
Müzikal Topluluğu kurulacağı ilan edildi. İngilizce De-
partman Başkanımız Füsun Ağusman’ın tecrübesi, emeği 
ve cesareti, Sevinç Beyazıt hocamızın desteği ile Fiddler 
On The Roof sahneye konulmasına karar verilmiş. Orijinal 
Broadway metni, oyunun orijinal müzikler canlı olarak 
icra edilen, orijinal dilinde yani İngilizce olarak sahnele-
necek bir müzikal. Bir cumartesi öğleden sonra okulda 
saatlerce süren seçmeler yapıldı, sonra listeler asıldı. Ben 
Golde’ydim, Tevye’nin karısı, evlilik çağında kızları olan, 50 
yaşlarında bir kadındım 15 yaşında ilk sahneye çıkışımda. 
Ömrüm boyunca Damdaki Kemancı’daki Golde kadar çok 
kalpten seveceğim bir rolüm olmayacak sanırım derdim 
ta ki Fikriye’yi oynayana kadar… Sonraki yıl “Kiss Me Kate” 
sahneye koyalım dedi Füsun Hocam başkanlığındaki ve 
kurul. Hırçın ele avuca sığmaz Kate oldum bu kez de… 
Olağanüstü jazz müzikleri, zengin kostümleri ve dekor 
değişimleri ile bir büyük müzikal daha… Okul dışında 
başka salonlarda da oynadık bu müzikalleri, büyükelçiler, 
devlet opera ve bale sanatçıları, kimler kimler geldi bizi 
izlemeye, hepsi bizimle güldü bizimle ağladı. 1992 yılında; 
o küçücük okul konferans salonuna bizim müzikaller için 
yepyeni bir piano alan rahmetli okul müdürümüz İlknur 
Karaova’nın güveni, Ağusman ailesinin danstan şan tek-
niklerine, sahne disiplininden kulis terbiyesine kadar bize 
verdikleri eğitim ile konservatuvar ayarında egzersizler, 
provalar ve çeşit çeşit çalışmalar yaptık rollerimize hazır-
lanmak için aylarca. Bize öyle bir ruh üflediler ki o sene, sa-
nırım o yıllarda Kolej’de müzikallerde oynamış, müzikalleri 
izlemiş kime sorsanız, efsaneydi der… Benim kanıma da 
bir avuç ateş düştü işte o sene… Biliyordum ki anlatılacak 
bir şeyi anlatmanın en güzel yolu müzikaldi. Ödeneksiz 
dayanaksız tiyatro yaparken bile Fikriye ve Latife – Kuru-
luşun ve Kurtuluşun Hafızası’nın müziklerine bestelerine 
verilen önem ve titizliğin de, Fikriye’nin söylediği türkü-
lerin seçimi de, hepsi o günden beri inandığım bu müzik 
– tiyatro birlikteliğinin sihrinden ötürüdür. 

Reklam dizi ve sinema oyunculuğu neler kattı siz-
lere?
Televizyon dizileri ve beyaz perde tanınma imkanı verdi 
bana. Tiyatro ile asla ulaşamayacağım kitlelere ulaşma, 

onların evlerine girme, yüzümü sesimi onlara tanıştırma, 
her hafta izleyip sevip hayatlarına kattıkları bir karakter 
olabilme imkanı verdi. Yıllarca yaptığı işlere hayran ol-
duğum olağanüstü yönetmenlerle çalışma imkanı verdi. 
Sinema veya dizi işi yapmamış olsam Tolga Örnek gibi, 
Türkan Derya gibi her yaptıkları işi hevesle hayranlıkla 
takip ettiğim yönetmenlerle çalışmam hiçbir zaman 
mümkün olamazdı. Bülent Emin Yarar gibi efsane bir 
oyuncu, bir üstad ve hoca ile yıllarca bire bir karşılıklı 
oynamak… Hep diziler sayesinde… Ancak şu da acı bir 
gerçek ki; bugün hala Türkiye’de oyuncuyum dediğiniz-
de, “hangi dizi?” diye soruyor herkes. Belli bir kitle hariç, 
kimse tiyatroya; konusu, hikayesi, sahneye koyuluşuna 
göre değil de, “hangi dizide oynayan kimler var” diye 
afişine bakıp ona göre gelmeyi tercih ediyor. Dizi yapan 
tiyatrocular da, diziden kazandıkları tüm parayı olduğu 
gibi tiyatroya yatırarak oyunlarını ve tiyatrolarını ayakta 
tutmaya uğraşıyorlar. Düzen biraz böyle bizim ülkemiz-
de. Ama zamanla bu da aşılacak. Ben inanıyorum. Kame-
ra önü oyunculuğun yeri ayrı, sahnenin yeri ayrı. İkisi de 
çok güzel, bana göre sahne bir tık daha güzel… Böyle 
bir düzende son 4 senedir hiç dizi yapmayan bir oyuncu 
olarak tiyatro yapmak, hem de yapımcılığıyla yapmak,-
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biraz “Donkişot”luğa soyunmak demek oluyor, biliyorum. 
Ama Fikriye ve Latife seyircisi sağ olsun; ilk sezonumuzu 
hep kapalı gişe oynadık, şimdi gidemediğimiz yerlere, hi-
kayeyi anlatamadığımız kesimlere anlatmak için donkişot-
luğa devam… 

Fikrîye ve Latife oyunundan bahseder misiniz?
Oyunu yazarken Latife Hanım’a yazdığım bir replik üze-
rinden başladı benim bu oyunu yazma hayalim aslın-
da…Oyunun bir yerinde diyor ki;  “Ben çok gördüm; ah 
paşam kalk yerinden de gör halimizi diye ağlaşan, ama 
dediklerinden hiçbir şey anlamamış boş kalabalıklar…” 
İşte bu cümle beni bu oyunu yazmaya da, sahneye koy-
mak ve olabildiğince çok kişiye izlettirebilmek için elimi 
taşın ta en altına sokmama sebep olan cümledir… İlko-
kul 3.sınıfta Türkiye’ye döndüğümüzde; öğretmen sınıfa 
her girdiğinde neden herkesin aynı anda ayağa kalktığını 
anlamıyordum ama haftada 2 gün bayrak törenlerinde İs-
tiklal Marşımızı okurken gözlerim dolan ve diğer çocuklara 
göstermemek için çabaladığım yaşları çok net hatırlıyo-
rum. Yabancı bir ülkede ilkokula başlamış olmaktan mıdır 
nedir, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti dendi mi, gözümün 
kenarında her an hazır duran o damla kendimi bildim bi-
leli oradaydı. Kendi ailemi düşündüm Atatürk’ün bursla 

Avrupa’ya yolladığı, sonra memleketine dönüp; yıllarca 
dağ tepe demeden her mevkide Cumhuriyet’e katkı yap-
mış bürokrat ve üniversite hocası olan dedemi… 5 vakit 
namazını da 30 gün orucunu da ölene kadar bir gün dahi 
aksatmamış emekli subay, Mustafa Kemal’in gerçek asker-
lerinden olan diğer dedemi… Kurtuluş Savaşı'nı yöneten 
ilk Gazi Meclis’in mebuslarından olan müftü büyük dede-
mizi, ailenin hep en iyi okullarda okutulmuş, hepsi meslek 
sahibi olmuş kadınlarını düşündüm, hep Cumhuriyet sa-
yesinde. Bu hikaye benim bu Cumhuriyet’e borcumdu. Se-
yircilerimizden; bize Atatürk’ü Cumhuriyet’i böyle anlatsa-
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lar keşke diyen çocuklar, burslu öğrenciler, bilmediklerimizi 
burada öğrendik diyen yetişkinler hatta yaşlı insanlar… Her 
birinin sesindeki heyecandan, gözünün kenarındaki yaştan 
bir bütün oluyoruz ve herkes salondan Cumhuriyet'in başı 
dik evlatları olarak yeniden umuda sarılıp ayrılıyor. Benim 
dilim aşk, kalbim Fikriye’nin kalbi ama Latife damarım hep 
daha ağır basıyor gerçek hayatta. Latife Atatürk’ü benim 
gördüğüm gibi görüyor benim dilimle anlatıyor. O yüzden 
benim kişiliğime göre daha farklı bir karakter olan Fikriye’yi 
oynamayı tercih ettim, Latife’yi rüyayı beraber paylaştığı-
mız diğer oyuncu arkadaşıma emanet ettim… Oyunun ana 
cümlesi “hayallerde ve aşkta imkansız olan bir şey yoktur”  
Fikriye’nin aşkı ve Latife’nin hayalleri üzerine başka bir ger-
çeklik kurmak istedim. İzleyenler kuruluşun ve kurtuluşun 
hafızasını bir güzel temize çeksin, bir Cumhuriyet rüyası 
görsün istedim. Nereden, hangi okuldan, hangi kurumdan 
hangi şehirden davet edilirsek koşa koşa gidip rüyamızı an-
latıyoruz…

Oyun çevirileri hakkında neler söylemek istersiniz?
İngiliz Dili ve Edebiyatı okumuş bir oyuncu olarak yapmaz-
sam olmaz ki… Bazen yurtdışında öyle oyunlar görüyorsu-
nuz, ya da öyle metinler okuyorsunuz ki, bu Türkiye’de de 
sahnelenmeli diyorsunuz. Çünkü dünya üzerinde yaşayan 
bütün insanlar aynı dertleri paylaşmasa da; aşk aynı, ölüm 
acısı aynı, annelik, kardeşlik aynı, hasret aynı… Çevirdiğim 
oyunlardan 2 tanesi zaten Pulitzer ödüllü. Türk Tiyatrosu’na 
yeni oyunlar kazandırdım ama bana da çok faydası oldu.  İyi 
yazılmış oyunların matematiğini, karanlık boş bir çerçevenin 
içinde zaman ve boyut yaratmanın büyülü aritmetiğini, dra-
mın içine komedi yerleştirip seyirciye nefes aldırmayı, bü-
tün bunların altın oranını daha rejiye gelmeden metinden 
hissedebilmemde çok faydası oldu oyun çevirilerinin. Pek 
okunmaz tiyatro metni bizim ülkemizde ama iyi yazılmış ti-
yatro metinlerini kelime kelime irdelemiş olmak; oyunculuk 
için, yazmak için ve hatta iyi bir tiyatro tüketicisi olmak için 
bile çok faydalı.  
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Uluslararası 
Gündem ve Türkiye

Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları hem ulusal hem uluslararası 
düzeyde siyasi gündemin giderek temel hatlarından biri haline gelmiştir. Bugün 

bu doğrultuda sağlanan her gelişme esas olarak, tarih boyunca kadın hakları 
aktivistlerinin, bağımsız kadın örgütlerinin, küresel kadın dayanışmasının verdiği 

mücadele sayesinde olmuştur. Eşitlik yolunda atılmış adımları, bu mücadelenin 
kadınlarına borçlu olduğumuzu söyleyerek başlayalım. 

Dr. Selma Acuner’72 - EWL Yönetim Kurulu Üyesi 

Kadınların verdiği bu mücadeleye karşı radikal sağ hareket-
ler ve koyu muhafazakârlığın eşlik ettiği toplumsal cinsiyet 
eşitliği karşıtı hareketlerin de giderek yükseldiğini vurgula-
mamız gerekir.    

Günümüzde, insan haklarına ilişkin tüm uluslararası belge-
lerin temel ilkeleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi-
nin yer almasına, çeşitli ülkelerde ulusal düzeydeki farklı ça-

balara, bilimsel araştırma ve yasal düzenlemelere rağmen, 
demokratik açıdan gelişmiş bazı ülkeler hariç,  eşitliğe ne 
özel ne de kamusal alanda ulaşıldığını söylemek zordur. 

Siyasal iktidarların toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını 
uygulamaya geçirecek ‘siyasi kararlılığı’ göstermesi şarttır. 
Elbette bu süreci birlikte yürüteceği kadın hareketlerinin ve 
sivil toplum kuruluşlarının varlığı da şarttır.

1 EWL- European Women’s Lobby  Brüksel merkezli ve bünyesinde Avrupa düzeyinde 2000 den fazla sivil toplum örgütü olan şemsiye bir yapılanmadır. 
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Uluslararası Politikalara Müdahale ve Birleşmiş Mil-
letler
Kadınlar, uluslararası politika oluşturma süreçlerinin eşitlikçi 
yapılanmalara kavuşması için kuruluşundan itibaren hem 
Birleşmiş Milletler (BM) hem Avrupa Birliği (AB) gibi çok 
uluslu oluşumların  politikalarına müdahil olmuşlardır. Gü-
nümüzde, Türkiye’de ve dünyada muhalif bir hareket haline 
geldiği kabul edilen güçlü kadın örgütleri sınırlar ötesi da-
yanışma ile eşitlik ve kadınların güçlenmesi için ilerlemeci 
politikaların mücadelesine devam etmektedir. 

Önümüzdeki yıl (2020), tüm dünyada toplumsal cinsiyet 
eşitliği politikaları açısından büyük önem taşıyan Pekin Dek-
larasyonu ve Eylem Platformunun kabul edildiği Dördüncü 
Dünya Kadın Konferansının 25. yıldönümü. Bu doğrultuda, 
biraz geçmişe gidelim: 

Küresel kadın hareketinin, uluslararası politika yapma süreç-
leri, kalkınma politikaları ve diplomasi ile ilişkileri 20. yüzyılın 
baş larından itibaren yoğ unlaşmaya başlar. Kadınlar, Milletler 
Cemiyeti ve devamında kurulan Birleş miş  Milletler’i, tüm 
dünyada kadın erkek eşitliği konusunda etkin olabilecek ku-
rumlar olarak görmüşler ve BM uluslararası toplumsal cinsi-
yet rejimini şekillendirmede de etkili olmuşlardır. Kurumların 
ve yasaların kadınların sosyal, ekonomik sorunlarına cevap 
vermede yetersiz olduğ undan hareketle, BM sistemine ka-
dının ilerlemesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının 
yerleştirilmesi aşamalarını başlatmışlardır. Bu aşamalar, BM 
çerçevesinde, Kadının Statüsü Komisyonunun (CSW) Eko-
nomik ve Sosyal Konsey’in (ECOSOC) bir birimi olarak kurul-
ması (1946), BM Dünya Kadın konferansları ve kadın hakları 
açısından büyük bir ‘yasal’ eşik olan Kadına Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Engellenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW)  imza-
lanması (1979) gibi birçok önemli evreyi içermektedir. 

Dünya Kadın Konferansları 
1975-1995 yılları arasında dört BM Dünya Kadın konferansı 
düzenlenmiş , çıkan sonuç belgeleri BM toplumsal cinsiyet 
eşitliği rejimini  oluşturmaya devam etmiştir.
Söz konusu dört Dünya Kadın Konferansı da yine kadınla-
rın örgütlü mücadelesi ve savunuculuğu sayesinde kabul 
edilmiştir. Uluslararası kadın hareketi, kadınların yaşamakta 
olduğu eşitsizlikleri dünya siyasal gündemine yerleştirmek  
için 1975 yılının “Uluslararası Kadın Yılı” ilan edilmesini iste-
miştir. Bu talep BM Genel Kurulu tarafından onaylanmış ve 
Meksika’da “Birinci Dünya Kadın Konferansı” düzenlenmiştir. 

Özellikle, bu yazı açısından önem taşıyan 4. Dünya Kadın 
Konferansı (1995) sonucunda çıkan Pekin Deklarasyonu ve 
Eylem Platformu’nda, kadın ve yoksulluk, eğitim, sağlık, şid-
det, çatışma, ekonomi, siyasete ve karar alma süreçlerine ka-

tılım, medya, çevre, kız çocukları gibi başlıklarda 12 kritik alan 
yer almıştır. Hükümetler,  ‘toplumsal cinsiyet eşitliği analiz 
yöntemi’ ve ‘kadının insan hakları,’ gibi son derece ilerle-
meci kavramlar üzerinde karar birliğine varmışlar ve eşitlik 
politikaları açısından tarihi bir eşik, bir dönüm noktası sağ-
lanmıştır. 1995 yılından başlayarak, BM’ye taraf hükümetler 
Pekin Eylem Platformu ve Deklarasyonu’nun uygulanması 
açısından yükümlülük altına girmiştir. 

Kadınlar Sistem Değişikliği İstiyor 2020 yılına girer-
ken Pekin +25 hazırlıkları ve Cenevre Bölgesel 
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KOLEJLİLER    ARALIK 2019

2 BM Dünya Kadın Konferansları (DKK) sırasıyla: 1. DKK Meksika -1975; 2. DKK Kopenhag -1980; 3. DKK Nairobi – 1985 ; 4. DKK Pekin -1995
3 Pekin+25 Kadın Platformu, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ve Kadın Koalisyonu ortak girişimiyle kurulmuş geniş katılımlı bir platformdur.
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HUKUK

Bu sürecin ön aşamasında 5 bölgede Pekin+25 hazırlık top-
lantıları yapılmıştır. Devamında BM KSK 64. oturumu ve iki 
Küresel Forum (biri Mayıs 2020’de Meksika’da, ikincisi Tem-
muz 2020’de Fransa’da) yapılacaktır. 

Hazırlık Toplantıları ve Türkiye
Türkiye’nin de içinde bulunduğu BM Avrupa Ekonomik Ko-
misyonu (UNECE) bölgesi Pekin+25 hazırlık toplantıları 28-30 
Ekim tarihinde Cenevre’de yapılmıştır. Hem Sivil Toplum Fo-
rumunda (28 Ekim 2019) hem de resmi toplantılarında (29-
30 Ekim 2019) bölgemizde kaydedilen gelişmelerin yanı sıra,  
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda dikkat çeken gerileme-
ler, zorluklar ve yapılması gerekenler tartışılmıştır.  

Sivil Toplum Forumunun başlığını oluşturan ‘Kadınlar Sistem 
Değişikliği İstiyor’ ise, var olan kurumların ve yönetimlerin 
oluşturduğu sistemin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama 
konusunda yeterince etkin olamaması/olmaması ve dahası, 
kadınların yaşadığı ayrımcılıkları pekiştirdiği tezine dayanı-
yordu. Bölgesel Toplantı’ya hazırlık aşamasında Türkiye’de 
oluşturulan Pekin+25 Kadın Platformu  ise, önemli destek 
alan ‘Küresel Bağımsız Kadın Kuruluşu’ teklifini de içeren bir 
politika tutum belgesi (paralel rapor) ile katılmıştır. 

Türkiye Kadın Örgütlerinin Pekin+25 Sürecine Dair 
Politika Tutum Belgesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/
Eşitsizliği
Türkiye Pekin+25 Kadın Platformu’nun hazırladığı tutum 
belgesinden kısa paragra� ar alarak ülkemizde toplumsal 
cinsiyet eşitliği/eşitsizliğini  özetleyelim: 

Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre, Türki-
ye, 149 ülke arasında 130. sırada yer almaktadır. Türkiye’de 
“ekonomik katılım ve fırsatlar” konusunda toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin azaltılması yönünde bazı ilerlemeler görülse de 
kadınların istihdama, özellikle de teknik ve karar verici pozis-
yonlarda toplumsal cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği artmak-
tadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan veriler gös-
termektedir ki, kadınların işgücüne katılımı (%33.6) ve kadın 
istihdamı (%28.9) oldukça düşüktür. İşgücüne katılan kadın-
lar arasında da kayıt dışı çalışanlar oldukça fazladır (yaklaşık 
her iki kadından biri), bu oran kırsal alanlarda yüzde 93.7’ye 
kadar çıkmaktadır. Kadınların ulusal parlamentodaki tem-
silleri %14,7 iken 2018 seçimleri sonrası %17 olabilmiştir. Bu 
alanda  Türkiye, 149 ülke arasında 113. sıradadır. 2019 yerel 
seçimleri resmi sonuçlarına göre, toplam 1389 belediye 
başkanının yalnızca 45’i (%3.23) kadındır. Hükümette 21 ba-
kandan yalnızca 2’si kadındır. Ayrıca akademik pozisyonların 

yüzde 41’inde kadın akademisyenler bulunsa da bunların 
yalnızca yüzde 5.6’sı karar verici pozisyondadır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2014 yılında yaptırdığı 
araştırma ülkede evli kadınların yüzde 36’sının fiziksel şidde-
te maruz kaldığını ortaya koymuştur. Başka bir deyişle, yakla-
şık olarak her 10 kadından 4’ü kocası ya da ilişki içerisinde ol-
duğu partneri tarafından fiziksel şiddete maruz kalmaktadır.
Tüm bu ayrımcılıklar, kadın ve kız çocuklarının güçlenmesine 
dair kazanılmış haklar konusunda kaygı verici durumlar ya-
şanmasına yol açmaktadır. Özellikle siyasi iktidarın eşitlik ve 

bu doğrultudaki mevzuat karşıtı söylemi, siyasi iktidarı des-
tekleyen medyanın ve  bazı tekil grupların eşitlik savunucu-
larını  hedef alan tavrını daha da tehlikeli bir hale getirmiştir. 
Kadınların boşanma sonrasında aldıkları yoksulluk nafakası, 
kadınları şiddet ve ev içi şiddete karşı koruyan 6284 no’lu 
yasa, İstanbul Sözleşmesi bu saldırıların hedefindedir. Ayrı-
ca “toplumsal cinsiyet eşitliği” ibaresi hem tutum, hem de 
terim olarak devlet belgelerinden silinmektedir. Sivil toplum 
üzerindeki kısıtlamalar Türkiye’de, toplumsal cinsiyet eşitli-
ği yönündeki kazanımlarına zarar vermektedir.  Bu konuda 
devlet - sivil toplum işbirliği olanakları neredeyse ortadan 
kalkmış, hükümet yanlısı STK’lar öne çıkmıştır. Böylece, top-
lumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını savunan bağımsız 
örgütlerin, sivil toplumun sesinin duyulması engellemiştir. 

Bitirirken ... 
2020 yılı, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda son derece 
önemli küresel toplantılara tanık olacaktır. Meksika ve Fran-
sa’da yapılacak küresel forumlar birçok tartışmalara ev sa-
hipliği yapacaktır. Kadın örgütleri bu toplantılardan anlamlı 
sonuçlar ve taahhütler çıkması, ve sonrasında bu taahhüt-
lerin izlenmesi konusunda çalışmalarını sürdürecektir. Eşitlik 
yolunda atılacak sağlam adımların ise ilgili tüm tara� arın iş-
birliği ve siyasi kararlılığı ile gerçekleşebileceği açıktır.    

"Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın 2014 yılında 

yaptırdığı araştırma ülkede 
evli kadınların yüzde 36’sının 

fiziksel şiddete maruz 
kaldığını ortaya koymuştur."
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BİZDEN HABERLER

Eskimeyen 
Dostlar 89’lar

Öğretmenlerimiz ile Yıllar Sonra Bir Arada...

TED Ankara Koleji '89 dönemi mezunları, 9 
Kasım tarihinde buluşma gerçekleştirdi. İs-
tanbul Torch Restaurant'ta bir araya gelen 
eski arkadaşlar geçmiş anılarını tazeleyerek 
keyifli bir gün geçirdi. Bol bol fotoğraf çeki-
lerek anı ölümsüzleştiren mezunlar renkli ve 
anlara imza attı. 

TED Ankara Koleji Mezunları gerçekleştirdikleri anlamlı buluşma ile unutulmaz bir güne imza attı. Geleceğe yön 
veren kıymetli öğretmenler ile Kolej-IN’de gerçekleşen buluşmada, duygusal anlar yaşandı. Etkinlik aralarında 
emekli ve çalışan öğretmenlerimizin de bulunduğu TED Ankara Koleji Mezunları Korosu ile devam etti. Öğretmenler 
gününü bir arada kutlamanın mutluluğunu yaşayan mezunlar öğretmenleri ile eski günleri yad etti.
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SOSYAL SORUMLULUK

Yaratan Kadınlar
2014 yılından bu zamana kadar düzenledikleri Yaratan Kadınlar organizasyonu 

ile farkındalık yaratmayı amaçladıklarını anlatan Gonca Güzeloğlu’81, sosyal 
sorumluluk projelerinin öneminden bahsetti. 

Karum çim alanı değerlendirme fikri nasıl 
doğdu?
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana birçok olaya 
tanık olan Çankaya, Kavaklıdere semtini seçmemizin 
nedeni;  tarihin, kültürün ve kalitenin simgesi olması. 
İşte bizim hikâyemiz de burada başlamalıydı diyerek 
kolları sıvadık. Karum çim alan ise;  en eski, en nos-
taljik, popüler ve gençliğimizin anıları ile dolu olan  
AVM’si olduğu için etkinliklerimizi burada gerçek-
leştirmeyi tercih ettik. Bu renkli organizasyonlarımız 
için hem açık alan olması hem de çok geniş bir arazi-
ye sahip olması bizim için cazip ve tercih sebebi idi.

 
Yaratan Kadınlar organizasyonunu anlatabilir 
misiniz? Hede� eriniz nelerdi?  
2014 yılından itibaren ilk kez Karum Alışveriş Mer-
kezi’ne  ait olan çim alanda tüm Ankaralılara çeşitli 
Tasarım Alışveriş Şenlikleri düzenlemekteyiz. Bu et-
kinliklerimizin temel amacı olan sosyal sorumluluk 
projeleri ile yaşadığımız şehirdeki  insanların farkın-
dalığını güçlendirmenin yanı sıra tümü kendi tasa-
rım ürünlerinden oluşan kişileri bir araya getirerek 
keyifli bir şenlik ortamında alışveriş imkânı sunuyo-
ruz. Bu organizasyonlarda pek çok  farklı etkinlikler 
olup (dans gösterileri, spor aktiviteleri, stand-up 
show, tiyatro gösterisi, sosyal sorumluluk projesi 
amaçlı mini konserler ve farkındalık sanat atölyeleri, 
workshoplar) ziyaretçilerin ilgisini çekip, bugüne ka-
dar beğenisini kazanmıştır.
2016 yılında ise yollarımızın kesiştiği Uluslararası bir 
STK (Gençlerin sadece eğitim yoluyla korunduğu 
değil; aynı zamanda topluluklarını kriz ve çatışma 
halinden güçlü toplumsal bütünlüğe, barış ve refa-
ha ulaştıracak güçlendirilmiş ve kabiliyetli gençlerin 
ve kadınların yetiştiği dünyayı amaçlayan)  yetkilile-

rinden aldığımız bilgiler doğrultusunda Mardin'de kurulmuş 
olan bir kadın sabun atölyesinden haberdar olduk. Bu ulus-
lararası projenin amacı; onların topluma kazandırılmalarının 
yanında kendi özgüvenlerini, ekonomik özgürlüklerini ve 
topluma entegrasyonlarını sağlamaktı.
Bu buluşmadan itibaren pek çok  etkinliğimizi bu kurumun 
desteklediği Mardin’de yaşayan herhangi bir sosyal ve eği-

tim imkânı bulamamış, her dinden ve mezhepten kadınla-
rın tamamıyla doğal malzemeler ile ürettikleri sabunlara İlk 
kez Mardin-Ankara yolunda köprü olmanın haklı gururunu 
yaşadık. Etkinliğimizin içerisinde yer alan  bu anlamlı proje 
ulusal basın, yerel basın ve görsel basının dikkatini çektiği 
gibi pek çok büyükelçilik ve yabancı misyon mensupları ve 
hükümetin çeşitli kademlerinde yer alan destekçilerimizin-
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de oluşmasına sebep oldu.  Sonraki yıllarda  çeşitli STK’lar-
dan, kurumlardan, platformlardan da taleplerin gelmesi de 
Yaratan Kadınlar Sosyal Sorumluluk Proje ’sinin gelişmesine, 
toplum tarafından saygınlık kazanmasına ve ilgi odağı ol-
masına neden oldu.

Bugüne kadar nasıl aktiviteler düzenlediniz?
-2013 Ankara Gençlere Hizmet Derneği ile kendi bünyele-
rindeki burslu çocuklara eğitim ücreti katkısı, 
-2014 Karum Çim Alan Etkinlikleri  İlkbahar - Yaz sezonu  
ANAÇEV derneğine eğitim burs katkısı projesi,
-2015 Karum Çim Alan ‘’Uyum Özel Eğitim Kurumu ‘’ile 
‘’Farklılığınız Farkındalığımızdır’’ adlı (özel çocuk ve yetişkin-
lerimizle kaynaşma ) projesi,
-2015 ‘’Çocuklarla Güneşi Kucaklıyoruz’’  Unutulmaya Yüz 
Tutmuş Ahşap Oyuncak Zanaatkârı (Kültür Bakanlığı Ulus-
lararası Belgeli)  ile workshop atolyeleri ve çocuk aktiviteleri 
projesi,
-2016 Yaratan Kadınlar Karum Çim Alan Alışveriş Şenliği 
Mardin-Ankara Sabun Atölyesi Yolculuğu ile ilk kez gerçek-
leştirilen Mardin’deki sabun atölyesinde çalışan kadınlara 
innovasyon desteği projesi;
-2017 Erimtan Arkeoloji Ve Sanat Müzesi’nde Türk Amerikan 
Kadınları Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği ile ''Kadına 
Dair'' isimli proje ile bu derneğin burs sağladığı kız öğrenci-
lerine 1 yıllık eğitim desteği,
-2017 Yaratan Kadınlar Karum Çim Alan ‘’ Liberum Montes-
sori Okulları ‘’ile çocuk eğitim stratejisi workshop (Montes-
sori Kurucusu Ms.Marry Montessori’nin  ilk kez Newyork’ ta 
açık alanda yapmış olduğu eğitim workshoplarının birebir 
uygulaması projesi,
-2017 Yaratan Kadınlar Büyükhanlı Otel'' Eat&Drink&Fun'' 
Büyükelçilik mensupları desteği ile yılbaşı alışveriş şenliği 
geliri ile özel eğitim burs katkısı projesi,
-2018 Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği, Panora AVM & İrfan 
Değirmenci ''Anne Ben Artist Oldum '' performansı İle Mar-
din Kadınları Sabun Atölyesi’ne sürdürülebilir projemizde 
bize destek olan geçmiş dönem ATO Başkanı ve geçmiş 
dönem Ankara Milletvekilimiz Sn. Sinan Aygün de bizlerin 
yanındaydı.
-2018 Yaratan Kadınlar Karum Çim Alan Alışveriş Şenliği, 19 
Mayıs 2018 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kap-
samında Ankara Üniversite Hastanesi Pediatri Bölümü He-
matoloji Ve Onkoloji’de tedavi gören tüm çocuklara ihtiyaç 
destek projesi,
-3-4 Haziran 2018 Yaratan Kadınlar Karum Çim Alan Alışveriş 
Şenliği Maltepe Rotary ile üreten kadınlar projesi ve Ankara 
Eğitim Kooperatifinin Meraklı Kedi İlkokulu’na sürdürülebilir 
destek ve kütüphane kurulumu projesi,
-20 Ekim 2018 Panora Sanat Merkezi’nde düzenlenen Yara-

tan Kadınlar Alışveriş ve Sosyal Sorumluluk etkinliğinde, 
Yazar Gamze Fırat Öztürk’ün ‘’Babamın Mutfağı En Baba 
Tarifler’’ isimli çıkarmış olduğu kitabın satış geliri ile An-
kara Üniversite Hastanesi Pediatri Bölümü Hematoloji ve 
Onkoloji de tedavi gören tüm çocuklara ihtiyaç desteği 
projesi,
-8 Aralık 2018 Panora Sanat Merkezi’nde yapılan Yara-
tan Kadınlar Alışveriş  ve Sosyal Sorumluluk Projesi’nde 
Cumhuriyetimizin 2. Cumhurbaşkanı olan Sn. İsmet İnö-
nü’nün torunu geçmiş dönem Milletvekilimiz Sn. Gülsün 
Bilgehan'ın da yer aldığı projemizde, Ankara Tandoğan 
Rotary Ve Rotarct Kulübü ile Polio Çocuk Felci projesine 
destek, 
-23-24 ŞUBAT 2019 tarihinde Ankara Panora Avm Panora 
Sanat Merkezi’nde yapılan Yaratan Kadınlar Projesi’nde 
Çankaya Belediye Başkanı Sn. Alper Taşdelen ile  sokak 
hayvanları destek projesi gerçekleşmiştir.
-18 Mayıs 2019 ve 21 Eylül 2109 tarihlerinde Karum çim 
alanda Anaçev ve Güneydoğu Bölgesi’nde eğitim gören 
10 başarılı öğrenciye üniversiteye hazırlık bir yıllık kurs 
desteği gerçekleşmiştir.
 
Nasıl geri dönüşler aldınız? 
Bize göre en güzel geri dönüşler birlikte yol  aldığımız 
tasarımcı katılımcılarımızın ne kadar başarılı ve girişimci 
ruhlarının geliştiğini, birlik ve beraberlikten kuvvet nasıl 
doğacağını ve Türkiye coğrafyasının içinde bulundurdu-
ğu kadınların neler yapabileceğini gördük. İçimizde bi-
zimle yola çıkmış  arkadaşlarımızın ayrıca kendi tasarım 
atölye ve dükkânlarını yaratan kadınlar etkinliklerinden 
tecrübeler ile açmış olmaları ve ayrıca kadın koopera-
tifleri kurarak bizim başlatmış olduğumuz kadın birlik-
teliğinin en güzel geri dönüşümleri bunlar oldu. Basın 
kısmına gelince projelerimizin en başından bugüne ka-
dar değerli basın mensupları ile projemizde bize destek-
lerini  hiç esirgemedi. 2018 yılında ise ; ''Ankara'nın En 
İyileri Projesi'' töreninde seçici kurul tarafından ''En İyi 
Sosyal Sorumluluk Projesi'' olarak ödüllendirildik. Ankara 
Tandoğan Rotary Kulübü; projelerine  desteklerimizden 
dolayı ''Rotary Onur Ödülü''ne layık görüldük.   

KOLEJLİLER    ARALIK 2019
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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
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TED Ankara’nın genç mezunlarından Begüm Gülce 
Koğar’12, üniversite eğitimini King’s College London’da 
tamamladıktan sonra yükseköğretimini finans alanında 
Dünya’nın en iyi ilk 10 okulundan biri olan İmperial 
College’da bitirdi. Özel yatırım fonlarına verdiği danışmanlık 
kariyerinin yanı sıra dijital strateji ve tüketici deneyimi 
odaklı çalışmalarını kreatif acentalarda freelans ve küçük 
orta ölçekli şirketlerle birebir gerçekleştirdiği projelerle 
hede� erini gerçekleştirmeye devam ediyor. En büyük 
tutkularından biri ise yeni açılan mekân dizaynlarını ve 
trendleri takip etmek. Markaların konsept yaratma projeleri 
zevk aldığı alanların başında. TED Ankara Koleji için ise 
“TED kalbimde her zaman çok farklı bir yerde. Yurtdışındaki 
hayatım ve kariyerim için en büyük şanslarımdan bir tanesi”  
diyor. 5 yılı aşkın süredir Londra’da yaşayan Gülce Koğar’12 
Londra’daki yeni yıl pazarlarını ve deneyimlerini sorduk.

Yılbaşına hazırlık ve Christmas heyecanı Londra’da 
nasıl yaşanıyor? Biraz anlatabilir misiniz?
Yılın en heyecanla beklenen dönemi olan yılbaşı ve 
Chirstmas için hazırlık aylar öncesinden başlıyor. Kasım 

ayının ilk yarısından itibaren yılbaşı süslemelerinin 
ışıklandırılmasıyla start alıyor. Süsleme deyip geçmeyin, 
ışıkların yakılması bile aylar öncesinden lokal otoritelerin 
oluşturduğu Facebook etkinliklerinde duyurularak insanları 
sokağa dökmeye yetiyor. Sokakların ışıl ışıl oluşunu geri 
sayım eşliğinde beklemek bile yılbaşı gecesinin bir provası 
sanki...

Peki, en popüler yeni yıl pazarları nereler, hangilerini 
önerirsiniz bize?
Gözde pazarların başında tabii ki Hyde Park’daki Winter 
Wonderland var. Parkın büyük bir bölümünü kapsayan 
ve yaklaşık 2 ay açık kalan bu pazar daha büyük oluşu ve 
her yıl yenilenen showlarıyla diğer marketlerden daha ayrı 
bir öneme sahip. 2007’den beri her yıl organize edilen 
bu pazara ziyaret ise açık olduğu iki aylık süre içerisinde 
toplamda 2.5 milyonu aşıyor. Yılın trendlerine göre dizayn 
edilen Buz Müzesi benim favorilerimden. Londra’nın 
uluslararası kültürüne paralel olarak birçok dünya mutfağını 
da bu pazarda bulmak mümkün. Barellerin içinde yakılan 
ateşte marshmallow kızartmak çok rağbet gören 

Yeni Bir Trend: Yılbaşı Pazarları 
Londra Kışın Bir Başka Güzel 

TED Ankara Koleji Mezunu Begüm Gülce Koğar’12 Londra’da kış aylarının nasıl 
geçtiğini, en güzel yılbaşı pazarlarını ve rengarenk sokakları anlatıyor.

Başak Erman’12

DIŞ HATLAR
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bir aktivite. Yine Londra’nın merkezinde kurulan en büyük 
lunapark olma özelliğine de sahip.

Southbank Christmas Market, Thames nehrinin kenarında 
London Eye dönme dolabına komşu olarak kurulan bir 
yeni yıl pazarı. Okul yıllarımdan ders aralarında kaçtığım 
bir konum olması nedeniyle benim için özel bir yere 
sahip. Nehir boyunca bungalov tarzı tahta evlerde lokal 
tasarımcılarının ürünlerini keşfetmenin yanı sıra kurulan 
kabare tarzı tiyatrolarda showlar izlemek keyi� i bir seçenek. 
Yine Southbank Center’a komşu olması nedeniyle günün 
ilerleyen saatlerinde güzel bir filarmoni orkestrasına bilet 
bulabilirsiniz. 

Londra’nın ünlü çam ağaçları
Kış döneminde kurulan çam ağaçları şehre tatlı mı tatlı bir 
hava katıyor
- Covent Garden meydanı
- Victoria & Albert Müzesi kafeteryası (Müze gezisinden 
yorulanlara piyano eşliğinde kahve yudumlamak harika bir 
fikir) 
- Somerset House, Fortnum and Maison ağacı

Eğer daha şık ve tasarım ürünlerin olduğu bir market 
isterseniz Chelsea Physic Garden ve Hampstead Yılbaşı  

KOLEJLİLER    ARALIK 2019

pazarlarını gönül rahatlığı ile önerebilirim. Chelsea Physic 
Gardens yıl boyunca botanik bahçeleri için ziyaretçilerini 
ağırlarken kasım ayının sonuna doğru seçili hafta sonlarında 
dolup taşıyor. King’s Road’dan nehre doğru kısa bir 
yürüyüşle buraya ulaşabilirsiniz. Değişik sıcak şarap tari� eri 
bulabilir ve deneyebilirsiniz. Aile büyüklerine hediye bulmak 
için güzel bir lokasyon. Pazar alışverişini takiben öğle veya 
aksam yemekleri için Blue Bird, The Ivy veya İtalyan bir aile 
tarafından işletilen La Famiglia’yı tavsiye ederim.

Kışa özel aktiviteler 
- Coppa Club cam igloları içinde yemek keyfi
- Cote D’argent terasında happy hour
- Buz pateni (Akşamları DJ performansları eşliğinde paten 
yapılabilir)
- Bloomsbury Hotel (Holborn) ve Firmdales Hotels 
(Piccadilly) kış bahçeleri

Hampstead yılbaşı pazarı ise bölgenin metro çıkışına 
yakın bir konumda birçok lokal satıcı ile tanışma imkanı 
veriyor. Hampstead merkeze bir tık uzak olmasına karşın 
İngiliz ailelerin ve tarihte sanatçıların seçili mahallesi olma 
niteliğinde. 
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Açık bir havaya denk geldiyseniz Flask Walk’da kurulan vintage 
tezgâhlarını takiben Hampstead Heath parkında hafta sonunu 
geçirmek güzel bir fikir olabilir.

Bir de Hampton Court – VIII. Henry’nin bahçesi var, Londra’dan kısa 
bir tren yolculuğuyla ziyaret edilebilen Hamton Court, yıllar boyunca 
Tudors Hanedanlığı’na ev sahipliği yapmış bir saray. 8. Henry’nin de 
yaşamış olduğu sarayın avlusunda aralık ayı içerisinde belirli hafta 
sonları yeni yıl pazarları düzenleniyor. Bu günlerde hem sarayın 
içini gezmek hem de lokal ürünleri keşfetmek cazip bir hafta sonu 
gezisi. Şehrin tam merkezinde bulunan Waterloo istasyonundan 35 
dakikalık keyi� i bir tren yolculuyla buraya ulaşmak çok basit. Çam 
ağaçlarından yapılan, kış bitkileri ve meyveleriyle bezenen el yapımı 
süslemeler ise favorilerimden. 

Londra’da dikkatinizi çeken yeni trendler neler?
Günümüzde iki zıt trendin büyüdüğünü gözlemliyorum. Bir 
yandan yalın ve minimalist tasarımlar artarken bir yandan 
da büyük ölçekli dekorasyon yankı uyandırıyor. Londra’daki 
kafelerde başlayan güllerle bezenmiş duvar modası 
ülkemiz dahil diğer yerlere de yayılmış vaziyette. Mekân 
dekorasyonunun yanı sıra, ürünler sezona bağlı olarak tüketici 
deneyimi için şekilleniyor. Covent Garden’da her zaman 
önünde uzun sıralar olan Milk Train bence bunun çok güzel 
bir örneği. Pamuk şeker halkasıyla sunulan dondurmacı ve 
tatlı markası olan bu yer, yılbaşına özel tasarımıyla kuyruklar 
oluşturuyor. 

Genç jenerasyonun deneyim odaklı ürünleri tercih etmesi 
sektörlerin yeni dinamiği. Londra’da workshoplar düzenlemek 
markaların tanınırlığını arttırıken gelir kaynaklarını 
çeşitlendiriyor. Yılbaşı workshoplarının en iyi örneklerinden 
biri tabiiki çam süslemeleri yapmak. Kreatif yetenekler ve 
sağlık odaklı workshoplar düzenleyen South Kensington’daki 
Gazelli House öneririm. İkinci bir popüler alan ise ürünlerin 
giderek daha kişiye özgü sunulması. Yılbaşında öne çıkan 
alanlardan biri de kişinin baş har� erinin işlenmiş olduğu 
ürünler.

Son olarak, Londra’da stant açmak isteyenler için 
neler önerebilirsiniz?
Ajandalarını önceden planlamalarını öneririm. Özellikle yılbaşı 
pazarlarında yer açmak isteyenler için liste Ocak ayından 
itibaren Kasım-Aralık sezonu için belirlenmeye başlıyor. İkinci 
önemli konu ise stant kurulumu öncesi tüketici kitle odaklı 
bir pazarlama stratejisi izlemek. Ve tabi ki standın dizaynı ise 
kurulumda dikkat edilecek en önemli noktalardan bir tanesi. 

Londra pazarına yeni girecek veya büyümek isteyen sirkelere 
bu alanlara dikkat etmelerini ve lokal bir işletme danışmanı ile 
çalışmalarını tavsiye ederim. 
Herkese harika bir yıl diliyorum! 
Begüm Gülce Koğar 12’, insta: gulcebegumkogar  
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Kadına Karşı Şiddet Neden ve Nereye Kadar?

2016 Mezunları Keyi� i 
Bir Gün Geçirdi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Gül-
lü ve Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Elif Top-
kaya Sevinç'93 ile "Kadına Karşı Şiddet - Neden ve Nereye 
Kadar?" konulu K-Sohbet, yoğun katılımcı ile gerçekleşti. 
Kadına şiddetin kabullenilemez olduğunun vurgulandığı 
seminerde;  kadına karşı şiddet nedenleri ve sonuçları, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve Türkiye'deki mevcut durum 
ile kadının insan hakları gibi önemli başlıklara değinildi. 

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkan Yardımcısı Necdet Akdaş'91'in 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Barış Çalışkan'14'ün konuşmacı olarak katıldığı; 
2016 Dönem gönüllüleri Yağız Kutay Işık, Selen Esen ve Doruk Yılmaz ön-
cülüğünde, 2016 mezunlar buluşması gerçekleşti. 2013 Dönem temsilcisi 
Berker Işık ve 2014 Dönem temsilcisi Ahmet Çelebi'nin katılımının da oldu-
ğu keyifli etkinlikte eski arkadaşlar bir arada vakit geçirerek hasret giderdi.

Kolej Yıllarına Olan 
Özlem Giderildi
TED Ankara Koleji Mezunları; Erkin Yalcin'91, 
Umut Ozdemir Tsarouhas‘95, Canan (Yuma-
koğlu) Broadbent'61, Kemal Kirisci'72, Meh-
met Marsan'72, Seda Marsan, Hasan Can 
Tuncay'07, Özlem Özcan Önerci'98 ve Pınar 
Güvenir'01, Washington DC'de bir araya gel-
di. Türkiye’ye olan özlemlerini buluşmada 
gideren dostlar, yeniden buluşma sözü ile 
geceye veda ettiler. 

BİZDEN HABERLER
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KİTAP AYRACI

Ayfer Niğdelioğlu'81

EDEBİYATIN EZİK ÇOCUĞU: 
POLİSİYE 

Saat üç dolaylarında, St. Rock semti sakinleri, Madam L’Es-
panaye ile kızı Matmazel Camille L’Espanaye’nin yalnız 
oturdukları bilinen, Morgue Sokağı’ndaki bir evin dördün-
cü katından gelen korkunç çığlıklarla uykularından uyan-
dılar.”

Polisiye edebiyatın miladı, Edgar Alan Poe’nun 1841’de ya-
yımladığı Morgue Sokağı Cinayeti olarak kabul edilir. 
Elbette cinayet konusu daha önce işlendi! Kabil, Habil’i öl-
dürdü. Shakespeare, Jül Sezar’da, ‘Hamlet’ ve ‘Macbeth’de 
cinayetten yola çıkarak insanı anlattı. Oidipus desen akla 
zarar bir hikaye! Masallarda bile eli kanlı katiller karşımıza 
çıkar; Pamuk Prenses’de, kırmızı başlıklı kızda… 

Demek ki polisiye edebiyatın meselesi cinayet değil, ci-
nayeti çözmek! Morgue Sokağı Cinayeti’nin girizgâhında 
Poe, işin sırrını açıklıyor: Çözümleme gücüne aşırı derece-
de sahip olmak, insanoğlu için her zaman gerçek bir tat 
kaynağıdır. 

“Katil kim” polisiyesinin en basit işlevi okuru oyalamaktır. 
Gerçek hayatta yaşanamayacak türden maceralar vaat 
eder; Bu tip hikâyeler okura, katilin kim olduğuna dair bir 
bulmaca çözüyormuş hazzı verir. Türün meraklıları giderek 
artarken suçlunun veya kurbanın psikolojisini inceleme-
yen, toplumsal bir eleştiri getirmeyen, varoluşu sorgula-
mayan, bulmacası çözülmüş, bir defada tüketilmiş polisi-
yeler ortalıkta dolaşmaya başlar.
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Polisiyenin kazandığı popülarite, “saygın” edebiyat 
çevrelerinde küçümsenir, edebiyat dışı görülür. 20. 
yüzyılın ortalarına dek süren bu tutum hem dünyada 
yaşanan toplumsal, siyasi ve ekonomik değişimlerle 
hem de türün çeşit çeşit yetkin örneklerinin yazılmasıyla 
değişmeye başlar. 

Suçla ekonomi arasındaki bağı inceleyen, kara roman 
ile toplumu eleştiren, casus romanları ile uluslararası 
ilişkileri ele alan, sistem eleştirisi yapan iyi yazılmış 
polisiyeler, zaman içinde bu türe dair algıyı olumlu yönde 
değiştirmiştir.  

Umberto Eco’nun, sinemaya da uyarlanan “Gülün Adı” adlı 
romanı derinlikli bir bakışla bu türde eser verilebileceğine 
iyi bir örnektir. 

Biraz da magazin: “Katil kim” türü edebiyatın kraliçesi 
benim için de- Agatha Christie’dir. Christie, kutsal 
kitaplar ve Shakespeare’in eserlerinden sonra kitapları 
en çok satan yazar… Hercule Poirot ve Miss Marple gibi 
iki efsane yaratmıştır ki, Poirot 1975'te öldüğünde, The 
Newyok Times'da tam sayfa ölüm ilanı yayımlanmıştır. 

Bu türü popüler yapan asıl kahraman ise Sir Arthur Conan 
Doyle’un Sherlock Holmes’u. Sıradışı gözlem yeteneği ile 
olayları çözen Holmes, adli tıp, siyaset, botanik, jeoloji, 
kimya, anatomi, kriptoloji, suç tarihi, suç psikolojisi gibi pek 
çok farklı bilim dalından yararlanır. Ayrıca mükemmel bir 
dövüşçüdür, kolaylıkla kılık değiştirir. Bugün, Holmes’un 
yaşadığı (!) 221B Baker Street adresinde Sherlock Holmes 
müzesi bulunuyor. 

Biraz da Türk polisiyesine göz atalım: İngiltere ve 
Fransa’dan sonra dünyadaki en yaşlı polisiye edebiyatın 
bizimki olduğunu biliyor muydunuz?

II. Abdülhamit tam bir polisiye tutkunuydu ve şahane 
bir kütüphanesi vardı. Sherlock Holmes kitaplarının 
çıkar çıkmaz çevirilerini yaptırdığı, Artur Conan Doylu’u 
İstanbul’a çağırarak Mecidiye Nişanı verdiği rivayet edilir.  

Türkçe ilk polisiye romanın yazarı Tanzimat Döneminin 
keskin kalemi Ahmet Mithat Efendi’dir. 1883’de Esrar-ı 
Cinâyât isimli romanını tefrika etmiştir. 

Sherlock Holmes’e olan hayranlığını anılarında anlatan 
Halide Edip Adıvar da 1937 yılında Yolpalas Cinayeti 

“öldürmeyeceksin”  Kutsal Kitaplar’dan
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isimli eserini yayınlar. Gençlik yıllarında pek çok polisiye roman 
çeviren Hüseyin Rahmi Gürpınar ise 1942’de ilginç romanı Kesik 
Baş’ı yayınlatır ve kitabın kapağına da “Bu bir zabıta romanıdır” 
ibaresini koyar.

Çetin Altan da Rıza Bey’in Polisiye Öyküleri kitabıyla bu türe 
katkıda bulunmuştur.

Polisiye yazanlarımız arasında en ilginç hikâye Kemal Tahir’in. 
Mickey Spillane’in Mike Hammer romanlarını F.M. İkinci adıyla 
çevirmiştir. Fakat romanların arkası Amerika’da kesilince, yayınevi 
okurlarına müjdeyi verir: “Üzülmeyiniz, Çağlayan Yayınevi sevimli 
kahramanı ölümden kurtardı! “Mayk” yaşamaya ve dövüşmeye 
devam edecek, hem de yeknesaklıktan kurtulmuş yepyeni tarz 
maceralarla...” Kemal Tahir de F.M. İkinci adıyla, asimile olmuş 
“Mayk Hammer” maceralarını yazmaya devam eder. 

Belçikalı yazar Georges Simenon’dan söz etmeden geçersek bu 
yazı eksik olur. Simenon’un baş kahramanı Komiser Maigret’tir. 
İngiliz TV dizisinde, Komiser Maigret’i, Mr. Bean olarak tanınan  
Rowan Atkinson canlandırdı. Yaklaşık 450 eser vermiş olan 
Simenon, Dedektif Maigret romanlarıyla 550 milyon okuyucuya 
ulaşmıştır.  

Simenon’un Türk okuru açısından farkı ise romanlarını 
çevirenlerde saklı: Sait Faik, Bilge Karasu, Oktay Rifat, Nurullah 
Ataç, Oktay Akbal, Tahsin Yücel, Erhan Bener, Çetin Altan…

 

Son olarak Raymond Chandler’dan konuşalım. 1929 Bunalımının 
yaşandığı dönemde işsizlik ve parasızlıktan polisiye öykü 
yazmaya başladı. “Gecenin Şövalyesi” unvanını alacağı yazın 
serüveni ilk romanı Büyük Uyku (1939) ile başladı.

Chandler, polisiye yazmanın yanı sıra polisiye edebiyat üzerine 
düşünen aydın bir yazar. Adam Öldürmenin Yalın Sanatı” başlıklı 
makalesinde suçun toplumsal altyapısına dikkat çekmiştir. 

Gerçekçi dedekti� erin hikâyeleri tüm ülkenin gangsterlerce 
yönetildiği, otellerin, ünlü restoranların, paralarını fuhuştan 
kazanmış saygın (!) adamların sahibi olduğu, komşunuzun 
mafya erketesi olabildiği ortamlarda geçer. Mahzeni kaçak 
viskiyle dolu bir yargıç, cebinde içki şişesi bulundu diye bir 
adamı hapse mahkûm edebilir. 

Bu, pek hoş bir dünya değildir elbette, ama yaşadığınız dünyadır 
işte! Bir insanın öldürülmesi keyif verici değildir, ama bazen beş 
kuruş için öldürülmesi uygarlık dediğimiz şeyin ilginç bir yüzü 
olabilir. Ve bazı sıkı ve soğukkanlı yazarlar bu dünyayı size akıcı 
ve hatta keyi� i bir üslupla anlatabilirler.”

Chandler, Büyük Uyku romanında bir karakterine, “Sermaye ve 
devlet kurumlarıyla çıkar ilişkin yoksa hapishaneyi boylarsın“ 
dedirtir.

(*) Milyonla çalanlar yüksek makamlarda başı dik dururken birkaç 
kuruş çalan hırsızın cezası kürektir.  

KİTAP AYRACI

“Ne olurdu yazdıklarımın 
kurgu olduğunu söyleyebilseydim.” 

Prof. Dr. Sevil Atasoy (Adli Tıp Enstitüsü Eski Başkanı)

Ben de Şen Olasın Ziya Paşa diyorum: 
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ÇOCUK

Çocuk Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Dayanç 

Çocuklarda İdrar ve 
Kaka Kaçırmanın En 
Mutlu Tedavi Hali: 
HAPPY
İdrar kaçırma çocukluk 
döneminde en sık karşılaşılan 
sorunlardan biri olarak karşımıza 
çıkıyor…  Çocuk Üroloji Uzmanı 
Prof. Dr. Murat Dayanç Happy 
yöntemi ile problemin üstesinden 
nasıl gelineceğini anlatıyor…

Çocuklarda idrar kaçırma nedir? Neden olur?
İdrar kaçırma; idrarın uygun olmayan yer ve zamanda 
istem dışı olarak kaçırılması durumudur. İdrar kaçırma 
çocuklarda alerjiden sonra en sık görülen problemdir. 
Değişik yaş aralıklarında birçok çocuğu olumsuz olarak 
etkilemekte. Aileler etrafında kendi çocuklarıyla ilgili 
yaşadıkları sorunlara benzer hikâyeleri başka ailelerden de 
duyduklarında konunun öneminden uzaklaşabiliyorlar. 
Bu durum yanlış bir rahatlık hissettiriyor ve olayı bekleme 
sürecine bıraktırıyor. Gece ve/veya gündüz idrar kaçırma 
birçok farklı nedenden dolayı meydana gelebiliyor. Ancak 
temelde yatan problem işemeyi ve dışkılamayı sağlayan 
pelvik taban dediğimiz kaslardaki fonksiyon bozukluğu.

Çocuklarda kabızlık ve kaka kaçırma nedir? Neden 
olur?
Normal dışkılama olayının yapılamayışı veya yetersiz 
oluşu sonucu seyrek dışkılama durumuna biz kabızlık 
diyoruz. Kabızlık çocukluk çağında çok sık karşılaşılan 
bir problemdir. Bazı anne babalar, çocukları her gün 
dışkıladığı için çocuklarının kabız olduğunu fark 
etmezler. Fakat çocuk her gün dışkılamasına rağmen 
ağrılı dışkılıyorsa, çok büyük sert kakalar veya küçük top 
top kakalar yapıyorsa da kabız demektir. Çocuklarda 
genelde kabızlığı kakayı ertelemeden dolayı görürüz. 
Kakayı erteledikçe çocukların pelvik taban kaslarına çok 

yük biner ve kasların yapısı bozulur. Bağırsakta kakalar 
birikir. Yeni gelen kakalar eski kakaya temas eder ve 
beyne “kakam geldi” hissi gitmez. Kaka kaçırma da, 
aslında bağırsakta kalan sert kaka kütlesinin etrafından 
sızan yumuşak akıntılı kakadır.

İdrar ve kaka kaçırma konusunda neden başarı 
oranınız yüksek?
İdrar ve kaka kaçırma tedavisi konusunda başarı oranımız 
%90’ların üzerinde. Bu oldukça yüksek bir oran. Çünkü 
biz, idrar kaçırma problemine profesyonel bir ekip 
gözüyle bakıyoruz. Doktor, pelvik taban terapisti ve 
psikolog ile interdisipliner bir çalışma ortamı yaratıyoruz. 
Çocukların idrar ve kaka kaçırması, yalnızca ilaç reçete ile 
tedavi edilebilecek ve ciddiye alınmayacak bir problem 
değildir. Biz idrar kaçırma problemine geçici çözümler 
değil, kalıcı bir tedavi yöntemi sunuyoruz. Asıl problem 
olan, idrarı ve kakayı tutmayı sağlayan pelvik taban 
kaslarına yöneliyoruz. İdrar tutmaya yarayan kasların 
tedavisi ilaçlarla sağlanamıyor. Bu kaslar üzerindeki 
tedavi yöntemlerimizle kalıcı çözümler sağlayabiliyoruz. 
Ayrıca çocukları yanlış ilaç kullanımından uzak tutarak 
ilerde oluşabilecek ciddi sorunların da önüne geçiyoruz. 
Bu tedavi yöntemini ülkemizde sunan ilk ve tek ekibiz. 
Uyguladığımız yöntemi HAPPY adıyla markalaştırdık ve 
çalışmalarımızı her zaman güncel tutuyoruz.



KOLEJLİLER    ARALIK 2019

“HAPPY” olarak bahsettiğiniz nedir?
HAPPY bizim geliştirdiğimiz bir tedavi protokolü. HAPPY 
olarak markalaştırdığımız yöntem ile mutlu bir tedavi 
sürecinden bahsediyoruz aslında. Türkiye'de, nörojenik 
nedeni olan veya olmayan idrar ve kaka problemi 
yaşayan çocuklara pediatrik pelvik taban rehabilitasyonu 
uygulayan tek merkez olarak; tedavinin başlangıç 
süresinden sonuna kadar herkesin mutlu bir şekilde 
hayatına devam edebilmesini amaçlıyoruz.

“HAPPY” tedavi yönteminiz neler içeriyor? İdrar ve 
kaka kaçıran çocukları nasıl tedavi ediyorsunuz?
HAPPY protokolünün ayrılmaz bir parçası olarak, her 
çocuğa ve ailesine sağlıklı mesane ve bağırsak eğitimi 
veriyoruz. Bu eğitimde, çocuğun günlük yaşamında 
uygulayacağı mesane ve bağırsak tavsiyeleri yer alıyor. 
Gece idrar kaçıran çocuklara, alarm tedavisini görsellerle 
destekleyerek anlatıyoruz. Mesane, bağırsak ve pelvik 
taban kasları hakkında bilgi veriyoruz. Yapacağımız 
tedavinin nasıl olacağını açıklıyoruz. Daha sonra, her çocuk 
için kişiye özel belirlediğimiz pelvik taban rehabilitasyonu 
programını uygulamak üzere çocuklarımızı tedaviye 
alıyoruz. Bu tedavide birçok modalite bulunuyor.

Pelvik taban kasları nedir? 
Omurganın alt ucu (kuyruk sokumu kemiği) ile bacaklarımız 
arasındaki kemiğe (pubik kemiği) yapışık halde bulunan; 
organlarımızı desteklemek, idrar ve kaka kontrolünü 
sağlamak gibi birçok görevi olan vücudumuzda yatay 
şekilde bulunan bu kaslara biz pelvik taban kasları diyoruz. 
İdrar yolu, anüs ve kadınlarda buna ek olarak vajen bu 
kaslar içinden geçer. Pelvik taban kaslarının fonksiyonel 
olarak çalışabilmesi için kasılma kas aktivitesinin ve 
gevşeme kas aktivitesinin normal EMG değerlerinde 
olması gerekir. Kişi idrar yapma ihtiyacı hissettiğinde 
istemli olarak pelvik taban kaslarını gevşeterek işemeyi ve 
dışkılamayı gerçekleştirir. Bunun dışındaki zamanlarda da 
belirli bir miktarda kasılı olarak durur. Bu şekilde idrar gaita 
kontrolünü sağlar. Belli nedenlere bağlı olarak bu kasların 
fonksiyonları bozulabilir.

Peki idrar ve kaka kaçıran çocuklarda pelvik taban 
kaslarının yapısı nasıl bozuluyor?
Çocuklarda pelvik taban kaslarının yapısı genel olarak çişi 
ve kakayı erteleme, sık sık geçirilen idrar yolu enfeksiyonları, 
kabızlık, genetik, aşırı veya az aktif mesane vb. gibi 
nedenlerden dolayı bozuluyor. Yapılan bütün tetkikler 
normal çıkmasına rağmen çocuklar idrar kaçırmaya 
devam ediyorlar. Çünkü bu çocuklarda yapılan ultrason, 
idrar tahlili gibi tetkikler normal çıksa bile ek olarak aynı 
zamanda pelvik taban kaslarının fonksiyonel olarak 
muayene edilmesi de gerekiyor. Pelvik taban kaslarındaki 
bozukluk çocuklarda idrar kaçırmadan; mesanede idrar 
kalmasına, mesanedeki idrarın böbreklere geri kaçmasına 
ve böbrek yetmezliğine kadar giden problemlere yol 

açabiliyor. Aynı zamanda çocuk gece ve/veya gündüz 
idrar ve/veya kaka kaçırdığı için yaşı ilerledikçe psikolojik 
sorunlarla baş etmek zorunda kalabiliyor.

Siz çocuklarda “HAPPY” ile pelvik taban kaslarının 
rehabilitasyonunu nasıl yapıyorsunuz?
Biz pelvik taban kaslarını rehabilite etmek için çok 
fazla tedavi modalitesi uyguluyoruz. Öncelikle pelvik 
taban kaslarıyla beraber çalışan karın, sırt ve solunum 
kaslarını değerlendirip; solunum eğitimi, egzersizler, 
manuel teknikler ile bu çevre kasların fonksiyonunu 
düzeltiyoruz. Daha sonra pelvik taban kaslarına normal 
kasılma ve gevşeme aktivitesini öğretiyoruz. Bunu 
öğretmek için en önemli teknik “Biofeedback” eğitimi. 
Çocuklara, bilgisayarda görsel ve işitsel aktivite eşliğinde 
normal pelvik taban kaslarının nasıl doğru çalışacağını 
öğretmemizi sağlayan yöntem Biofeedback Eğitimidir. 
Bu tedavide hiçbir ağrı ve acı olmaz. Çocukların pelvik 
taban kaslarının olduğu bölgeye yüzeyel elektrotlar 
yapıştırılır ve kablolar aracılığıyla bilgisayara kasların EMG 
aktivitesi yansıtılır. Bizim bunun için çok özel ve gelişmiş 
cihazlarımız var. Bu cihazların içinde farklı farklı oyunlar 
yer alıyor. Mesela ekranda gökyüzünde bir uçak çıkıyor. 
Dağın yukarısında ve aşağısında yıldızlar bulunuyor. Pelvik 
taban terapistinin belirlediği hedeflere göre çocuk pelvik 
taban kaslarını sıktığında yukarıdaki yıldızları topluyor, 
gevşettiğinde aşağıdaki yıldızları topluyor. Bunun gibi 
farklı farklı birçok oyun var. Çocukları hiç sıkmadan 
ve tedavide olduğunu dahi fark ettirmeden pelvik 
taban kaslarının fonksiyonlarını oyunlarla eğlenceli bir 
şekilde düzeltiyoruz. Sonuç olarak bir çocuk 4 yaşından 
sonra kaka kaçırma, kabızlık gibi bir bağırsak problemi 
yaşıyorsa, 5 yaşından sonra gece ve/veya gündüz idrar 
kaçırma, idrar yapmada zorluk, gün içinde 8’den fazla 
veya 3’ten az işeme gibi mesane problemi yaşıyorsa, 
problemin şiddetinin az ya da çok olmasına bakılmadan 
mutlaka bir çocuk üroloğuna muayene ettirilmelidir. 
Hiçbir çocuk idrar ve kaka kaçırma problemiyle baş 
başa bırakılmamalıdır. Unutmayın ki bu problem tedavi 
edilmediğinde çocuklarda ileri psikolojik sorunlara ve 
böbrek yetmezliğine kadar gidebilen ürolojik sorunlara 
yol açabilir.  
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SOSYAL SORUMLULUK

Kolejlilerin Deniz 
Ablası ile Baş Başa
Kolejlilerin Deniz Ablası, Denizhan Sungur'68 yaptığı iyiliklerle 

hayatlara dokunmaya devam ediyor…

Sevgili Deniz Abla; siz bütün Kolejlilerin 
Deniz ablasısınız. Nasıl başladı gönüllü 
faaliyetleriniz?
Gönüllü faaliyetlerimiz TED Eski Genel Başkanı Baran 
Asena döneminde başladı. İlk Gönüllüler Komitesini 
rahmetli Gülseren Öğretmen Başkanlığı’nda 
kurduk. Gülseren Öğretmen’den sonra o komitenin 
başkanlığını ben devraldım.  Yani hayatta olan 
en eski başkan benim. İlk zamanlarda Gönüllüler 
Komitesi sadece destekleme bursu veren, onun 
dışında pek fazla fonksiyonu olmayan bir komite 
idi. Burs alan çocuklar bursu kimden aldıklarının 
farkında bile değillerdi. TED’den pek haberleri yoktu. 
Verdiğimiz ufak miktarı aydan aya alıyorlardı,  o 
kadar! Bir görüşme esnasında bursu kimin verdiğini 
sorduğumda,  hiç unutmam çocuk bana “Süleyman 
Demirel” diye cevap vermişti. Daha sonra Selçuk 
Pehlivanoğlu Başkanlığında TED Yönetim Kurulu 
Üyesi seçildiğim zaman komite başkanlığını bırakıp, 
Selçuk Başkanın yeni projesi olan Tam Eğitim 
Bursuna yoğunlaştım. İşte bence esas burs sistemi 
o zaman değer kazandı. Bu yeni sistemle çocuklarda 
tam anlamıyla TED bilincinin yanı sıra kendilerinden 
sonra gelenlere burs verme bilinci yerleşmiş oldu. 
Bence son derece başarılı, Türkiye’nin kaderini 
değiştirecek bir sistem bu!

Tiyatro, konser, opera ve bale grubunun 
hikâyesini anlatabilir misiniz?

1998 senesinden beri TED Mezunlar Derneği, TED 
Ankara Koleji Vakfı ve burs komitelerinde kesintisiz 
olarak görev yapmaktayım. Bu işlere ilk kez Mezun-
lar Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi iken başladım. 
Sonra gönüllü komitelerde devam ettim. Gönüllüler 
Komitesi Başkanı olduğum yıllarda hem gezi hem 
de tiyatro etkinlikleri düzenledim. Bugün artık bu 
benim işim oldu. Şu an TED Meşale Komitesi’nde ga-
yet ciddi bir şekilde devam ediyorum. Hedefim her 
sene iki tiyatro, iki de gezi meşalesini sürdürmek! 
Çok şükür şimdiye kadar da hiç aksatmadım. Üç tane 

grubum var. Üç kişi oradan beş kişi buradan derken kırk kişiyi bula-
bilirsem, Devlet tiyatro, opera ve balelerinden aldığım yüzde otuz 
indirimi biriktirip tamamlanınca burs fonuna aktarıyorum. Yaptığım 
hiç bir etkinliğin gişe fiyatının üzerinde olmamasına gayret ediyorum. 
Çok yoruluyorum fakat böyle olunca sürümden kazanıyorum. Tabiî 
asıl çocuklar kazanmış oluyor. Gayretlerimize değiyor.  Bu konudaki 
tek desteğim Ayda Uçul Tokman’81. Bazen dağıldığımda o hemen 
beni toparlıyor. Bu arada Erdal Beşikçioğlu’nun oyunları toplu satış 

Denizhan Sungur'68
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Denizhan Sungur'68

yapmadığı halde arkadaşları mutlu etmek için 70-80 bilet 
alıp aldığım fiyattan satıyorum. Kâr bıraksın bırakmasın, 
herkesi mutlu etmeye çalışıyorum. Hadi şu oyuna grup 
kuralım, bakın indirim alıp bursa vereceğim deyince he-
men biletleri alırlar. Sağ olsunlar beni hiç kırmazlar.  Ayda 
Uçul Tokman'81 tabii bu konuda akil defterim. Unuttu-
ğum bir şey olursa hemen hatırlatır. Böylece hep beraber 
yapıyoruz iyi bir şeyler…

Biraz da gezilerinizi anlatsanız…
Geziye de gene ilk Gönüllüler Komitesinde başlamış, 
epey gezi düzenlemiştim.  Ancak bir standarda oturta-
mamıştım. Şimdi senede iki gezi meşalesi yapabilmek 
için TED Meşale Komitesinde sistemi kurdum.  Bazen iki 
gezi yetmiyor. Katılım az olanlarda daha çok yapmam ge-
rekiyor. Bu sene de öyle oldu. Ama çok şükür bir tanesi-
nin meşalesi tamamlandı. İkinci gezi meşalesi de aralık 
ayında yatacak. Bu yıl bundan sonra gezi düzenlersem 
görev tamamlandığı için gezmek eğlenmek için yapmayı 
düşünüyorum. Aslında geziyle ilgili yeni bir projem var 
ama simdi açıklamıyorum. Sürpriz! Realize edeceğim za-
man anlatacağım. 

Son bir cümle alabilir miyiz?
Kolejli arkadaşlarıma toplu bilet alarak hem sanata katkı 
veriyoruz, hem de her yıl dört meşale ile dört öğrenci-
mize burs vermiş oluyoruz. Hem de biz bir arada keyifli 
zamanlar geçirmiş oluyoruz. Herkes kazanıyor. 

"Gönüllüler Komitesi Başkanı 
olduğum yıllarda hem gezi 
hem de tiyatro etkinlikleri 

düzenledim. Bugün artık bu 
benim işim oldu. "
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Kaunos Antik Kenti ve 
Bilinmezleri

Muğla ili Dalyan beldesinde 
doğa ve turizm güzellik-
lerinin yanı sıra arkeolojik 
kalıntıları ile dikkati çeken 
Kaunos antik kenti kazıları 
Ankara Üniversitesi, DTCF 
adına Prof. Dr. Baki Öğün 
tarafından 1966’da başla-
tılmıştır, 1999’dan beri Baş-
kent Üniversitesi adına Prof. 
Dr. Cengiz Işık başkanlığın-
da kesintisiz sürdürülmek-
tedir. Geride bırakılan 50 yılı 
aşkın sürede kentin bilimsel  
araştırmalarla gün ışığına 
çıkartılan kalıntıları, kentten 
bahseden antik yazılı kay-
naklar, kitabelerle gizemleri 
anlaşılmaya çalışılan Kaunos 
antik kenti, çağlar boyu de-
nizle bağlantısını sağlayan 
limanı, dili, yerel kültleri ve 
geleneği ile öne çıkar. (Re-
sim 1, 2)

Başkent Üniversitesi Sanat Tarihi ve Müzecilik Ana Bilim Dalı, Müzecilik Yüksek Lisans 
Koordinatörü Prof. Billur Tekkök Karaöz’79, 

1. Kazıevinden Kaunos kayaya oyma mezarlarına bakış 
(Foto B.Tekkök Karaöz, 2019)

2. Prof. Dr.Baki Öğün, 1972,  Kaunos Kazı Arşivi 
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Kaunos Antik Kenti ve 
Bilinmezleri

Muğla ili Dalyan beldesinde 
doğa ve turizm güzellik-
lerinin yanı sıra arkeolojik 
kalıntıları ile dikkati çeken 
Kaunos antik kenti kazıları 
Ankara Üniversitesi, DTCF 
adına Prof. Dr. Baki Öğün 
tarafından 1966’da başla-
tılmıştır, 1999’dan beri Baş-
kent Üniversitesi adına Prof. 
Dr. Cengiz Işık başkanlığın-
da kesintisiz sürdürülmek-
tedir. Geride bırakılan 50 yılı 
aşkın sürede kentin bilimsel  
araştırmalarla gün ışığına 
çıkartılan kalıntıları, kentten 
bahseden antik yazılı kay-
naklar, kitabelerle gizemleri 
anlaşılmaya çalışılan Kaunos 
antik kenti, çağlar boyu de-
nizle bağlantısını sağlayan 
limanı, dili, yerel kültleri ve 
geleneği ile öne çıkar. (Re-
sim 1, 2)

Başkent Üniversitesi Sanat Tarihi ve Müzecilik Ana Bilim Dalı, Müzecilik Yüksek Lisans 
Koordinatörü Prof. Billur Tekkök Karaöz’79, 

1. Kazıevinden Kaunos kayaya oyma mezarlarına bakış 
(Foto B.Tekkök Karaöz, 2019)

2. Prof. Dr.Baki Öğün, 1972,  Kaunos Kazı Arşivi 

M.Ö. 484’de Halikarnassos (Bodrum)'da dünyaya gelen He-
rodot antik çağın en önemli tarih yazarlardandır. Herodot 
tarihinde (1.171) “İonya’ya baş eğdiren Harpagos, Karyalılar, 
Kaunoslular ve Likyalılar üzerine yürüdü…” şeklinde adı ge-
çen Kaunos kenti ve halkı Kaunoslular kendilerinin Girit’ten 
gelmiş olduklarını söylemişlerdir, fakat Herodot onların yerli 
olduklarına inanır. Der ki: “Kaunoslular bana kalırsa, buranın 
yerlisidir; ama kendileri Girit’ten gelme olduklarını söylerler. 
Dillerinde Karya etkisi vardır ya da Karya dilinde onların etki-
si. İyice açıklığa kavuşturamadığım bir noktadır bu…”(1.172). 
Antik kaynaklardan alınan bilgilere göre Kaunos kentinin 
kurucuları, dilleri, adet ve görenekleri yanında kendilerine 
öz tanrıları ile de komşularından ayrılmakta ve Anadolu’nun 
yerli halkı olma özelliği taşımaktadır. Kaunos’u kuranların 
yerli Anadolu insanı olduğu, onun yerel isminin farklılığı ile 
de belgelenmektedir.

Kentin görülebilir kalıntıları arasında  en dikkat çekici olanı 
Akropol yükseltisinin batı yamacında yer alan oldukça iyi ko-
runmuş durumda olan Tiyatro’dur. Tiyatronun sahne binası 
(Proscenion) önünde kazılar sırasında gün ışığına çıkarılan 
antik çağın oyuna göre değişen döner perde sistemi (Peri-
aktos) antik çağın iyi korunmuş nadir buluntularından biridir. 
Atatürk’ün 125, Mevlana Celalettin Rumi’nin 800. Doğum yıl-
larında antik Periaktos kullanılmış ve Başkent Orkestrası kon-
serler vermiştir.  (Resim 4)

Kaunos Roma Hamamı, Anadolu’nun İmparatorluk Döne-
mi hamam binaları içinde en iyi korunmuş olanlardan biridir. 

KOLEJLİLER    ARALIK 2019

3. Karca/Kaunosça ve Grekçe iki dilli 
stel, Kaunos kazı arşivi

4. Tiyatro, foto kazı arşivi 

5. Kentin Sülüklü Göl diye tabir edilen 
limanı, sağ orta Teras Tapınağı; sağ üst 
Roma Hamamı (Foto B. Tekkök Karaöz,2019)
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Palaestra ve Hamam kentin Kuzeydoğu-Güneybatı doğ-
rultusunda iki büyük kompleks olarak tasarlanmıştır. Bugün 
yalnız temelleri korunmuş olan Palaestra (56,80x31,40 m.), 
kısmen doğrudan anakaya, kısmen de doğu yönde inşa 
edilen bir teras üzerine oturmaktadır. Sondajlardan edinilen 
bilgilere göre Palaestra, üç yönden birer Stoa’nın çevreledi-
ği 32,00x26,40 metre boyutunda bir avludan ibarettir. Yan 
Stoa’ların içinde tasarlanmış mekanlardan ortadaki büyük 
olanları, çok büyük olasılıkla genç erkeklerin sosyal ve eği-
tim salonu olan Ephebeum mekanlarıdır; sağında ve solun-
daki daha küçük odaların fonksiyonları ise, spora hazırlanan 
gençlerin pudralanma gibi, yağlanmaları gibi spora yönelik 
ön hazırlıklar için kullanılmışlardır. Hypocaust tabanı külhan 
(Praefurnium) odasına doğru çok az eğimlidir ve taban ile 
aynı düzlemde açılmış kapı, ısının Caldarium salonunun ta-
banı altındaki sisteme dağılması içindir. Terleme odasının 
duvarları kapı üzerinden 1.20 metreye kadar mermer plaka-
larla kaplıdır; sonrası ise, içeride oluşan nemin emilmesi için 
sıvalıdır ve yan duvarlar içine karşılıklı olarak yerleştirilen ha-
valandırma künkleri de benzer amaçla yerleştirilmiş olmalı-
dır. Duvarların örgüsü sırasında arada bırakılan dikdörtgen 
boşluklar, doğrudan külhanla bağlantılı bacalardır. 

Caldarium ve Ambulacrum salonları arasında yer alan Tepi-
darium (14,40x9,40 m.)  batı duvarı iç köşelerindeki kapıla-
rıyla Caldarium salonuna doğrudan, bağlantılı olduğu so-
yunup-giyinme odaları (Apodyterium) ile de Ambulacrum 
salonlarına dolaylı olarak açılır. 

Bedensel temizliğin yapıldığı en sıcak salon Caldarium 
(26,60x16,20 m.) güneybatı yönde yer alır,  Tepidarium ve 
Laconicum odalarıyla doğrudan ve dolayısıyla da diğer tüm 
mekanlarla bağlantılıdır. Güneş ışınlarının gün boyu uzunca 
bir süre doğrudan mekan içine girmesi sağlayan üç anıtsal 
pencere (2,40x4,85x1,20), güneybatıya bakan cephe duva-
rı üzerine açılmıştır. Pencereler mekanı kullananlara kent 
manzarası da sunar. 

Palaestra Terası üzerindeki Hamam Binası’nın güneybatı 
köşesinde yükselen ulu ‘Çitlembik’ ağacının hemen ya-
nındaki anıtsal kapının içinden geçerek, bugünkü ahşap 
merdivenden aşağıya, kentin merkezindeki Agora’ya  doğ-
ru inildiğinde kaldırım taşlarıyla döşenmiş Kutsal Yol’un, 
aynı zamanda kentin doğu-batı arterinin sol kenarında ka-
lan insan eliyle oluşturulmuş genişçe düzlük,  Kaunosluların 
inanç dünyasının merkezidir. Teras Tapınağı’nın yer aldı-
ğı  kentin her noktasından görülebilen ve limana hakim bir 
konumdaki bu düzlükte, yamacın en yüksek doğu kesimine 
inşa edilmiş in-antis planlı tapınak, teras düzlüğünün güney 
yan tarafına inşa edilmiş yuvarlak bir bina ve onun üzerine 
oturan kilisenin kalıntıları açığa çıkartılmıştır. (Resim 6)

Apollo Kutsal Mekanı kentin diğer kutsal alanlarıyla ilişkilidir. 
Hakim Steli olarak isimlendirilmiş önemli anıtsal bir stelin 
son satırında tekrarlanan “...Apollon Kutsal Alanına dikildi.” 
ifadesi dikkate alınarak bu alanın Apollon Kutsal Alanı ol-
duğu kabul edilmiştir.  Basileus Kaunios/Apollon kültünün 
merkezi Teras Tapınağı, batı yönde Artemis Eleuteria 
ve Aphrodite Euploia kutsal mekanları; güney yönde 
bağlantılı olduğu Liman Agorası ve Stoası, kuzey yönde 
Ziyafet Binası ile sınırlandırılmıştır. Gemicilere iyi yolculuk-
lar ve tüccarlara bol kazanç dileyen Aphrodite Euploia 
Sunağı ve Kutsal Odası Stoa’nın arka duvarına yaslanır. 
Stoa’nın inşasından sonraki bir tarihte yapılmıştır. (Resim 6)

Liman Agorası Çeşme Binası’nın limana bakan duvarı 
üzerindeki Gümrük Nizamnamesi metninde Kaunos’a mal 
getiren ve mal çıkartan tüccarlardan özellikle Aphrodite 
için bir bağış talebinde bulunulmaktadır. Metinde tanrıça 
Aphrodite ile ticaret arasında bir bağ kurulmuş olmasından 
ve de kutsal odanın limana olan yakınlığından hareketle 
buradaki tapınımın Aphrodite Euploia kültü ile bağlantılı 
olduğu düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Tanrıça, Euploia sıfatı 
ile “İyi ve güvenli Deniz Yolculuklarının Aphroditesi” kimliği-
ne bürünmektedir. Bu özelliği ile antik çağın gemicileri ve 
tüccarları arasındaki saygınlığının ve tapınımının başlıca ne-
deni olmuş olmalıdır.  Aphrodite mitosu tanrıçanın doğum 
efsanesiyle bağlantılı olarak denizin de tanrıçası olmasını 
vurgular.  Aphrodite, deniz köpüğünden doğmuş bir tan-
rıçadır. Deniz tanrısı Poseidon denizleri kabartıp denizde 
seyredenler için felaketler yaratırken, Aphrodite, denizleri 
sakinleştirir, deniz seyahatini tekrar güvenli duruma getirir. 

6. Teras Tapınağı (sol),sağda Apollon Kutsal 
Alanı, limana bakan Stoa, Kaunos kazı arşivi

7. Liman Agorası, Çeşme Binası, Gümrük Nizamnamesi 
Çeşme yan duvarında, Kaunos kazı arşivi 
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Kentin diğer önemli bir kült alanı Demeter Kutsal Kayalığı 
kentin Küçük Kale’sinin kuzeybatı yamacının ortasında, kent 
merkezinin biraz dışında yer alır. (Resim 7) 

Erken Arkaik Çağ’dan M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendirilen, kültün 
hikayesini anlatan kayalık alandaki sayısız adaklar kente 
hakim konumdaki bu kayalık alanın bereket tanrıçası De-
meter’e tahsis edildiğini göstermiştir. Bu alanın terasının 

güneydoğu köşesinde, yamaç üzerinde daha 1970’li yıllar-
da temizlenen ‘çöp çukuru’ içinden gelen sayısız adak eş-
yalarından bu alanın antik çağda sadece kadınların katıldığı 
‘bereket bayramı’ (Thesmophoria) günlerinde kullanıldığı 
sonucuna varılmıştır. 

Bugünkü İztuzu Sahili, sahilin doğu ucunda ve hemen ar-
kasındaki göl çanağı ile kuzeyini sınırlayan yüksekçe kaya-
lık tepe arasında kalan kumsal, Kaunoslular tarafından tuz 
üretim alanı olarak seçilmiştir. Kaunos tuzu hakkında Roma 
döneminde Plinius  “...keza tuz, özellikle aynı zamanda göz 
rahatsızlıkları için bir sağlık maddesidir de ve bu nedenle 
göz merhemi içine karıştırılır. Bu durumda genellikle Tatta 
ve Kaunos tuzu tercih edilmiştir.” (Plin. Naturalis Historia 31, 
98-105) bu bilgiyi verir. 

Antikçağ’da Anadolulu bir tanrıça olan Leto için Kaunos 
kenti teritoryumu içinde kurulmuş bu şifa merkezi, işlevi-
ni halen kesintisiz olarak sürdürmektedir. Leto Kutsal Alanı, 
Kaunos kentinin kuş uçuşu yaklaşık 7 km kuzeybatısında, 
Köyceğiz Gölü kıyısında, Sultaniye köyü sınırları içindeki 
kaplıca merkezi ve çevresi, arkeolojik dokudan belli ki, antik 
çağlarda da kullanılmıştır. Arkasında yükselen Ölemez Da-
ğı’nın (Imbros) yarattığı etkileyici bir konuma sahip hemen 
kıyı şeridindeki bu alan, günümüzde bir şifa merkezi olarak 
işlevini sürdürmektedir. 

Daha çok bilgi için:  
Baki Öğün-Cengiz Işık vd. Kaunos Kbid 35.Yılın Araştırma 
Sonuçları (1966-2001) Ankara: Mopak yayınları (2002) (2020; 
yeni baskısı).
A.Diler; S.Ozen;U.Çörtük (ed.) 50.Yılında Kaunos/Kbid, Anka-
ra; Bilgin Kültür Sanat Yayınları (2016).  
  

8.Demeter Kutsal Alanı’ndan liman ve 
arkada Teras Tapınağı, Roma Hamamı’na 
bakış (Foto B.Tekkök Karaöz).

9. Kaunos antik tuzlası, Kaunos kazı arşivi.  

Leto Kutsal alanı, 2017 Sualtı 
Çalışmaları, Foto Serdar Akerdem.  

Alparslan Çalışkan, Cengiz Işık  
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BİZDEN HABERLER

Kolejliler Koşuyor 
1 Yaşında!

Fikriye ve Latife 
Ayakta Alkışlandı

Koştuğumuz Yollar:

Kolejliler Koşuyor takımı 2018 yılında Ankara Koleji Me-
zunlar Derneği çatısı altında, Dernek Başkan Yardımcısı 
Necdet Akdaş’ 91 ve Hande İlalan Coşkun’96 önderlikle-
rinde kurularak; Türk Eğitim Derneğinin burs sistemine 
destek olmak amacıyla bir araya gelmiştir. Takımımızın 
asıl hedefi, tüm TED’liler ile burs sistemine destek ol-
mak isteyen eğitim gönüllülerini birlikte koşmaya davet 
etmektir.

Haftanın 3 günü düzenli olarak antrenman yapan koşu 
takımımız, Milli atlet hocalarımız eşliğinde yapılan yo-
ğun antrenmanlar neticesinde sene içinde düzenlenen 
maratonlara da katılmaktadır.

Maratonlarda ve maraton öncesinde sesimizi duyurma-
ya ve burs toplamaya çalıştığımız yaklaşık 95 gönüllü 
koşucumuz ile daha fazla sayıda başarılı ve maddi ola-
nakları kısıtlı öğrencimizin burs fonundan faydalanabil-
mesi için ilk adımlarımızı 2018 İstanbul Maratonu’nda 
attık.

Takımımızı bağışlarıyla destekleyenler ise hem mara-
tondaki arkadaşlarını/koşucularını desteklemiş oldu 
hem de maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrenci-
lerimize katkı sağlamış oldular.

Şeniz Kurultay Gürakan’94’ın kaleme aldığı 
Kurtuluşun Hafızası "Fikriye ve Latife" tiyatro oyunu 
13 Ekim 2019 Pazar günü Ankara Üniversitesi DTCF 
Farabi Salonu'nda sahnelendi. Şeniz Kurultay 
Gürakan’94 ve Zeynep Güngören'lerin oynadığı 
tiyatro oyunu izleyenleri o dönemlere götürerek 
duygusal anlar yaşattı. 

*Bodrum Yarı Maratonu 2018-2019
*Cappadocia Ultra-Trail 2018-2019
*Odtü 95. Ve 96. Yıl Cumhuriyet Koşusu 2018-2019
*40.  ve 41.İstanbul Maratonu 2018-2109
*Runatolia 2019
*İznik Ultra maratonu 2019
*İDA Ultra Maratonu 2018-2019
*Efes Ultra Maratonu 2019
*Likya Ultra Maratonu 2018-2019
*Eskişehir Yarımaratonu
*Wings for Life 2019
*Gordion Yarı Maratonu 2019 
*Halloween Run 2018 Çeşitli koşu gruplarının da katı-
lımıyla yaklaşık 30 kişilik bir katılımla Kolejliler Koşuyor 
takımı tarafından düzenlenen kostümlü gece koşusu.
*Run in the Dark 2018-2019
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları olarak, omurilik felçlileri 
yararına yapılan küresel bir sosyal sorumluluk hareketi 
olan “Run in the Dark” gece koşusu TED Ankara Koleji 
Vakfı Okulları  İncek Kampusünde gerçekleştirildi. 
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GURME

Kolejlilerin Buluşma 
Noktası Taraça

2012’den bugüne kesintisiz Kolejli arkadaşlarımızın ve değerli 
hocalarımızın katıldığı ‘Kolej Salı Geyikleri’  etkinliğimiz 8 yıldır 

tüm neşesiyle devam etmektedir.
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GURME

Kolejlilerin Buluşma 
Noktası Taraça

2012’den bugüne kesintisiz Kolejli arkadaşlarımızın ve değerli 
hocalarımızın katıldığı ‘Kolej Salı Geyikleri’  etkinliğimiz 8 yıldır 

tüm neşesiyle devam etmektedir.

Ankara Koleji'nde okuduğumuz yıllarda ortaokul 
kantinini işleten abilerimizi bulduk, Nejdet Abi'den 
öğrendiğimiz formülle hazırladığımız sosisli ve sucuklu 
sandviçleri sunduğumuz pekçok etkinlik düzenledik 
2014’den bugüne devam eden ‘Cafe Taraça Meraklı 
Okuyucular Kitap Kulübü’nde Kolej mezunu yazarlarımı 
ağırladık. Sunduğumuz yiyeceklerin içeceklerin yanında 
okuduğumuz kitapların tatlarını da birlikte paylaştık. 
2016’da hocamız 83 mezunu sevgili Sibel Sipahioğlu’nun 
aramıza katılması bize daha bir değer kattı.  On beş 
günde bir pazartesi akşamları kitap kulübü etkinliğimiz 
zevkle devam etmektedir.

‘Kolejli Ustalardan’ etkinliklerimizde Kolej Mezunu 
arkadaşlarımız kendi oluşturdukları menüleri kendi elleri 
ile hazırlayıp sundular. Bu keyi� i çalışmalar ‘Concept’ adı 
altında duyurularımızla devam edecektir.

Gelen talepler doğrultusunda Salıları Grup Name, 
cumartesileri Erman Bozkurtlar ile canlı müzik, 
akşamlarımıza eklendi.  

Sahiplerinden malzeme tedarikçilerine, çalışanlarından, 
solistine kadar ‘En Kolejli ‘İşletme olduk kendiliğinden. 
Tabi ki ortağımız da Kolejli olmalıydı. Eylül 2019’dan 
itibaren 83 mezunu sevgili Dilşat Özgen ortağımız oldu. 
Taraça’yı ortağımızın da katılımıyla amatör ruhumuzu 
koruyarak, daha profesyonel bir işletme haline getirdik.

Taraça her sene daha da kendini geliştirerek yoluna 
devam ediyor. Facebook gruplardan ‘TARAÇA’ ve 
Instagram ‘taraçapub’ hesaplarımızdan etkinlik ve 
duyurularımızı takip edebilir, 0 (312) 438 41 14 ’den bize 
ulaşabilirsiniz.
 
Yeşim Özen Silsüpür'84 & Asaf Bey Silsüpür'84 

KOLEJLİLER    ARALIK 2019







70

Bir Ralli Tutkusu

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 
İlkokul’a 1958’de başlayıp 1969 yılında liseden mezun oldum. 
ODTÜ Elektronik Mühendisliğini kazanmış olmama rağmen, 
başlayan öğrenci hareketleri yüzünden, rahmetli babamın 
ikinci dünya harbi sırasında Durham’da hocası olan Prof 
Emrys Williams’ın dekan olduğu, Birleşik Krallıklar’da Wales 
Üniversitesi’nin Elektrik & Elektronik kısmından 1973’de B.Sc,  
1975 senesinde de M.Sc.  derecelerimi aldım. Üniversite son-
rası, Londra’da ortağı olduğum Ganmount Ltd’den, çeşitli 
projelere teknik malzeme sağladım. Son 34 senedir de kuru-
cusu olduğum katma değerli sistem entegratörü olan Gan-
tek Teknoloji’de çalışmaktayım. En büyük İlgim ise arabalar…

Arabalara olan merakınız ve ilginiz ne zaman baş-
ladı? 
İki yaşımda konuşmaya başladığımda, geçen arabaların mar-
kalarını söylemem ailem dâhil herkesi şaşırtmış; “Okuma bil-
se okuyor diyeceğiz, ama nasıl biliyor” sorusuna kimse de ce-
vap verememiş. Bizim öğrencilik günlerinde, Ankara’da çok 

Amerikalı subay vardı ve bu aileler ile yakın oturduğumuz 
için, araba sahiplerinden modelleri öğrenir, bulabildiğimce 
araba kitapları satın alırdım. O günlerde, size tuhaf gelecek 
ama, o kadar az hususi araba vardı ki, Ankara’da yeni gelen 
arabaları hemen seçebilirdik.

Şimdiye kadar hangi yarışlara katıldınız? Katılma-
ya devam ediyor musunuz? Bu etkinliklerde katı-
lan biri kendini nasıl hisseder? 
Klasik Otomobil Kulübü’nü 1990’da, Porsche Club İstanbul’u 
ise 2005’de kurdum. İngiltere’de yaşarken, üniversitenin ara-
ba kulübünün organize ettiği “Hill Climb” ve rallilere katıldım. 
1992’de İstanbul’a döndükten sonra da Klasik Otomobil Kulü-
bü’nün sabit hız rallilerine, daha sonraki yıllarda ise TOSFED’in 
“Classic Sporting (zamana karşı)” yarışlarına katılıp 2018 ve 
2019 senelerinde Türkiye şampiyonu oldum. 2010 senesinde 
ise Pekin-Paris yarışında Anadol A1 arabamızla ikinci olduk. 
Bu yarışın güzel tarafı ise, 18 ay büyük kurumlar ile yapmış 
olduğumuz çeşitli görüşmeler sonucu, usd500,000.- spon-

HOBİ

Bir araba tutkunu Ahmet Öngün’69 ile arabalara olan merakını, ileriye dönük 
hede� erini ve ralli sevdasını konuştuk. 

Oğulcan Temiz’11

Ahmet Öngün’69
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sorluk tutarında yekûn meblağı, Toplum Gönüllüleri Vakfı’na 
bağışlayarak 140 öğrencinin dört sene üniversitede okumasını 
sağladık. Bir sporcu olarak dereceye girebilmek çok keyif verici.

İleriye dönük hayalleriniz nelerdir?
Güney Amerika’da, 4-6 hafta süren rallilere girebilmek...

Aklınızda en çok yer edinen anınız nedir? Katıldığınız 
yarışlarda unutamadığınız bir anınız var mı?
Pekin Paris Yarışı, yedi haftaydı ve 16,000 km yol yaptık. Başından 
hemen sonra ikinci pozisyona geldik ve 140 öğrencinin melek-
lerinin omuzlarımızda olmasından dolayı, çok ciddi üç kötü ge-
lişmeyi atlatıp Paris’e ikinci girmeyi başarabildik. Benim 59 yaşım-
da, takım arkadaşım Erdal Tokcan’ın da (TED 1966 mezunu) 62 
yaşında tamamladığı bu inanılmaz öykümüz unutulmazdı. 

Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme olanağınız 
olsaydı bu kim olurdu? Onunla neler konuşmak ister-
diniz?

Otomobil fabrikaları kurmuş olan Mr F. Porsche, Mr. Ford ve 
Rahmetli Vehbi Koç Beyefendiler ile nasıl bu tesisleri kur-
duklarını konuşmak isterdim.

Kolejli olmak İş yaşamınızda ve sosyal yaşamınız-
da size ne gibi avantajlar sağladı?
Çok köklü TED eğitiminin, bizler farkında olmadan, Türki-
ye’nin gerçeklerini göz önünde tutarak hepimize başarılı 
bir hayat kurabilme yeteneği vermiş olduğuna inanıyorum. 
Bu özelliği gerek kendimde, gerekse bizim okulumuzdan 
ayrılmış olduğumuz 50 sene içerisinde karşılaşmış oldu-
ğum mezunlarımızda da gördüğümü belirtmek isterim. NE 
MUTLU BİZLERE Kİ TED’LİYİZ !!!!...  
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GÜZELLİK

Kalıcı makyaj uygulaması yaptırmadan önce dikkat 
edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Kalıcı makyaj uygulaması uygulanan bölgede uzun süre-
ler kalacağından, uzmanın eğitimi, bilgisi ve becerisi çok 
önemlidir. Yapılacak yanlış bir uygulama danışanın çok 
mutsuz olmasına sebep olabilir çünkü her sabah kalkıp 
aynada hoşunuza gitmeyen bir kaş şekli veya rengini 
sevmediğiniz bir dudak rengi ile karşılaşmak gerçekten 
stresli bir durum. Yapılan yanlış uygulamaların silinmesi 
ve yeniden yapılması elbette mümkün ancak bu aşama-
ları geçip gerçekten aynalara bakınca mutlu olacağınız 
güne kavuşmak belirli bir süre almaktadır. Bu nedenle ka-
lıcı makyaj yaptırmak isteyen tüm kadınlara iyi araştırma 
yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Makyajda boyaların önemini nasıl değerlendirirsi-
niz? 
Uygulama teknikleri aynı olmasına rağmen işlemin başa-
rılı olması ve uygulanan rengin kısa sürede bozulmaması 
ve renk değiştirmemesi için kullanılan boyaların kalitesi 
çok önemlidir. Hepimizin bildiği gibi çok geniş kitlelere 
hitap eden işlem için çok değişik kalitede ve fiyat ska-
lasında ürünler ve markalar mevcuttur. Bu nedenle uy-
gulanacak boyaların doğal olması, renk seçeneklerinin 
bulunması, bilinen ve sektörde kendini kanıtlamış bir 
marka olması önemlidir.  Özellikle kaş kontürü ve dudak 
kontüründe danışanın tenine, saç rengine, yaşına, yaşam 
koşullarına uygun renk çeşitliliği olan markalar tercih se-
bebi olmalıdır. Unutmayın: Tamamen doğal olan boyalar 

Kleopatra’nın Güzellik Sırrı 
Kalıcı Makyaj

Sermin Çeki Akakçe ’88 

Son yıllarda öne çıkan en popüler kozmetik uygulamalarından biri Kalıcı Makyaj 
– Permanant Makeup. Günümüzde takip etmekte zorlandığımız hızla gelişen 

kozmotoloji sektörünün belki de en eski yöntemlerinden biri olan kalıcı makyajın 
tarihi çok eskilere dayanıyor. Hatta bir rivayete göre Kleopatra’nın hayran olunan 
güzelliğinin sırrı o dönemlerde dövme tekniği ile uygulanan kalıcı makyaj… Kalıcı 
Makyajın perde arkasını Güzellik Uzmanı Sermin Çeki Akakçe (’88) den dinliyoruz. 
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zamanla kendi renginde ve değişime uğramadan açılır. Sağlı-
ğınız açısından uygulama sırasında kullanılacak boya tüpü, tek 
kullanımlık steril iğne ve boya yüzüğü paketlerinin gözünüzün 
önünde açılmış olmasına dikkat edilmelidir. 

Kendine yakışan mı yoksa trend mi?
Aslında bu sorunun doğru cevabı kendine yakışandır. Her 
kadının yüz şekli, ten rengi, ifadesi, mimikleri farklıdır.  Ayrıca 
danışanın yaşı ve yaşam tarzı da belirleyici faktörlerden biri-
dir. Trend olan kaş şekli herkese yakışacak diye bir kural olma-
dığını danışanlarımıza belirterek yola çıkıyoruz. Herkesin aynı 
elden çıkmış fabrikasyon kaşlara sahip olması çok da çekici 
olmuyor bize göre. İşleme başlamadan önce danışana altın 
oran ölçümü ile çizim yapıyoruz. Özellikle kaş kontür, eye liner 
ve dip liner uygulamalarında danışan ile uzman yapılan çizim 
üzerinden şekil, boy, kalınlık için birlikte ortak karar veriyorlar. 
Trendleri takip ederken bir taraftan da danışanın kendine yakı-
şan kaş şeklini tercih etmesini istiyoruz. Tabii yine de son karar 
danışanın!

Microblading  ve pudralama yöntemi hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Kalıcı makyaj ile ilgili en çok duyduğumuz terimler mikrobla-
ding ve pudralama ama çoğu danışanımız bunların ne anlama 
geldiğini bilmiyor. Mikroblading yani kıl tekniği,  özellikle kaş 
kontüründe kıl şeklinde bir çizim yapılarak doğal bir görünüm 
sağlar. Bu işlem makine ile yapılabileceği gibi kalem ile de uy-
gulanabilir. Pudralama yani gölgelendirme tekniği ise noktasal 
atışlarla daha çok kaşlardaki boşlukları doldurmak, kaşları kalın-
laştırmak ve şekil vermek için kullanılır. Bu teknikle kaş rengine 
flu ve geçişli bir efekt verilir. Hangisine ihtiyacınız olduğunu 
öğrenmek için mutlaka uzmanınıza danışmanızı tavsiye ederiz.

Geçmişte yaptırdığım kaş kontürümü artık istemiyo-
rum… Ne yapacağım? 
Hızla değişen moda ve trendler ile birlikte geçmişte yaptırdığı-
nız kalıcı makyajınızdan kurtulmak istiyorsanız içerisinde hiçbir 
kimyasal madde bulunmayan ürünlerle kaş kontürü, eyeliner/
dipliner ve dudak kontürünüzü silmek mümkün. Silme işlemi 
2-6 seans arasında tamamlanıyor. Bu süreyi belirleyen ise kalıcı 
makyajın ne kadar eski olduğu ve cilt tipiniz.  
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"Sağlığınız açısından 
uygulama sırasında 

kullanılacak boya tüpü, tek 
kullanımlık steril iğne ve 

boya yüzüğü paketlerinin 
gözünüzün önünde açılmış 

olmasına dikkat edilmelidir."

Kalıcı makyaj kimler için uygun değildir?
Kalıcı makyaj uygulamaları hamileler, emzirenler, ileri dere-
cede şeker hastaları, kemoterapi gören kişiler, herpes virüsü 
(uçuk) taşıyanlar, cilt hastalığı olanlar ve 18 yaş altında olan 
danışanlar için uygun değildir. Ayrıca bulaşıcı hastalıkları 
olan, hepatit ve hiv virüsü taşıyan danışanlara uygulama ya-
pılmamaktadır. Kan sulandırıcı kullanan danışanların mutlaka 
doktorlarından onay almaları gerekmektedir. Medicare Well-
ness Center olarak kalıcı makyaj uygulamasında dünyanın en 
iyi markalarından biri olan Phibrows ile uygulama yapıyoruz. 
Kullandığımız boyaların içinde demir oksit bulunmadığından 
renklerde herhangi bir kızarıklık, grileşme ve mavileşme gö-
rülmüyor. Danışanlarımızın aynaya baktıklarında kendilerini 
mutlu hissetmeleri bizim için paha biçilmez.  
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Uzmanlara göre kışın yapılan spor, yazın yapılan spordan 
daha etkili. Kış aylarında vücut ısısına bağlı olarak beden 
spora daha iyi cevap verir, vücut daha çabuk belirginleşir, 
daha iyi kas ve iyi hat kazanır.   

Kışın spor yapmanın metabolizmanın üzerindeki etkileri hiç 
de göz ardı edilecek türden değil. Metabolizma soğuk hava-
da vücudunu daha çok ısıtmak için yağ yakımına başvurur. 
Böylece soğuk havalarda spor yaparken daha fazla kalori 
harcarsınız. 

Kapalı mekânlarda yapabileceğimiz birçok spor türü vardır 

ve genellikle hava güzel olduğunda bunları keşfetmeyi erte-
lemiş olabiliriz. Sonbahar ve kış ayları bu tür sporları keşfet-
mek için en doğru zamanlardan biridir. Pilates mi fitness mı 
diyorsan grup derslerine katılarak bu sporları keşfedebilirsi-
niz. Ben dans etmek istiyorum diyorsan bizce Zumba dersle-
rine de mutlaka göz atmalısınız.

Peki, kışın spor yaparken nelere dikkat edip nasıl bir 
yol izlememiz gerekir?
Öncelikle yapmanız gereken, zamanlamayı iyi yapmaktır. 
Gün ışığından en fazla yararlanabileceğiniz, kış aylarına göre 
en aydınlık anların yaşandığı zaman dilimlerinde spora ken-

Kış Aylarında Yapılan 
Egzersiz Sizi Yaza Hazırlar…

Derleyen: Bahadır Göztok

Kışın kalın kıyafetlerin altında saklanmanın verdiği rahatlık ve 
soğuk havanın getirdiği üşengeçlikle alınan kilolar, baharın 

gelmesiyle büyük bir soruna dönüşür. Havalar ısındığında aç 
kalma pahasına yapılan diyetler ve spor salonundaki başarısızlık 
koskoca mevsimi zehir eder. Peki, bu başarısızlığın altında yatan 

ne? Neden yaz aylarını istenilen � t vücutla geçiremiyoruz?  



dinizi teşvik etmeniz daha istekli olmanızı sağlar. Kış aylarında açık 
hava sporu yapmak her koşulda mümkün değildir. Hedefinize 
ulaşabilmek ve sporu bırakmamak için kapalı spor salonlarında 
yapabileceğiniz egzersiz planları yapmanız çok daha iyi olacaktır. 
Örnek olarak kapalı yüzme havuzlarını kullanmak kışın hem kilo 
vermenize hem de fit formunuzu korumaya yardımcı olacaktır.

Arkadaşınızı ya da eşinizi sizinle birlikte spor yapmaları için ikna 
edin, Böylelikle, ortak bir programın parçası olur ve birbirini-
zi motive etmiş olursunuz. Güne başlarken işe gitmeden önce 
spor yapma fikrine yüz çevirmeyin! Unutmayın, işe başlamadan 
önce yapacağınız egzersiz sayesinde gün boyu daha iyi hisse-
deceksiniz. Ayrıca düzenli olarak spor yapmanızı kolaylaştıracak 
bir takvim hazırlayabilirsiniz. Bu takvime, egzersiz sonrası atılan 
her “tamamlandı işareti”, sizi bir sonraki çalışmanız için motive 
eder. Egzersiz yaparken, tempolu müzikler dinlemek zihin-beden 
uyumunuzu kolaylaştırır, sizi stresli düşüncelerden uzak tutar ve 
konsantrasyonunuzu arttırır. Eğer ilk kez bir egzersiz programı-
na başlayacaksınız, bu rutine alışmak için spor salonunda, fitness 
derslerine katılmayı tercih edebilirsiniz. Bu sayede, sizi motive 
edecek bir altyapı oluşur ve orada bir eğitmen eşliğinde öğren-
diğiniz hareketleri, daha sonra kendi başınıza pratik ederken zor-
lanmazsınız. Eğer motivasyonunuzu artıramıyorsanız, unutmayın 
soğuk havada bedeniniz daha çok çalışmak zorunda kalır, bu da 
endorfin üretimini artırır ve daha mutlu bir ruh haline kavuşmanı-
zı sağlar. Özellikle mevsime bağlı duygusal rahatsızlık yaşayan ki-
şilerin kış aylarında egzersiz yapması, bu rahatsızlığın tedavisinde 
ciddi aşama kaydetmelerini sağlar. Ayrıca yaz aylarında daha kaslı 
bir vücuda sahip olmak isteyenler için kış mevsimi büyük bir fırsat 
sunar. Dayanıklılık için daha fazla kalori tüketebilir ve yaptığınız 
egzersiz sayesinde kas kütlenizi artırabilirsiniz. Bunu yaparken 
dikkat etmeniz gereken iki şey var; birincisi kardiyo egzersizlerini 
atlamamak ve böylece yağ kütlenizin artmamasını sağlamak, ikin-
cisi de spor salonunda daha başarılı bir güç antrenmanı yapmak.

UNUTMAYIN; kış aylarında egzersiz yapmak size yaz aylarına ha-
zırlanmak için harika bir fırsat sunar. 
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi 
Çalışmaları Devam Ediyor
Mesleğinin ilk yıllarında özellikle köylerde görev yapan ve mesleğe 
yeni atanan kadın öğretmenlerin mesleki, psikososyal ve kişisel ge-
lişimlerinin desteklenmesi yoluyla, çalışma hayatına daha iyi bir baş-
langıç yapmalarının sağlanması ve bu amaçla hem öğretmenlerin 
meslek yaşamlarının kalitesinin geliştirilmesi hem de öğrencileri için 
bir umut yeşertilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim 
Derneği işbirliği ile Zurich Vakfı ve Zurich Türkiye destekleriyle yürü-
tülen “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi” kişisel gelişim eğiti-
minin ikincisi Ankara’da gerçekleşti. 

OECD tarafından 2018 yılında üçüncüsü gerçekleştirilen TALIS – Uluslararası Öğretme ve 
Öğrenme Anketi çalışmasının bulgularına ilişkin ilk rapor TALIS 2018 Results (Volume I) 19 
Haziran 2019 tarihinde yayımlandı. Raporda, Türkiye’nin de dâhil olduğu toplam 48 ülke 
ve ekonomide öğretmen ve okul müdürlerinden anketler aracılığıyla toplanan veriler 
kapsamında çeşitli ülkelerde uygulanan eğitim politikaları ve bu politikaların okullardaki 
yansımaları incelendi.

TALIS 2018 Sonuçları ve Türkiye 
Üzerine Değerlendirmeler Raporu 
Yayınlandı

128 Burslu Öğrencimiz, TED’deki Yeni Hayatlarına 
Merhaba Dedi!
Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavı 
kapsamında burs almaya hak kazanarak TED 
Okullarında eğitimlerine başlayan yeni öğrencilerimiz, 
21 Eylül tarihinde Ankara’da “Oryantasyon 
Programı”nda bir araya geldiler. 40 TED Okulundan 
128 yeni öğrencinin yanı sıra, 40 öğretmen ve 15 
Tam Eğitim Burslu üniversite öğrencisinin de katıldığı 
oryantasyon programı, Anıtkabir resmi töreni ve 
öğrencilerin mozoleye çelenk bırakması ile başladı. 
TED Üniversitesi’nde öğrencilere yapılan sunum ile 

Proje kapsamında 1037 öğrencinin kırtasiye ve kıyafet ihtiyaçları karşılandı ve 3 Ekim tarihinde Şanlıurfa Harran İlçesi Küçükyıl-
dız Köyü, Küçükyıldız İlkokulu’nda yeni eğitim öğretim yılı açılışı gerçekleştirildi.  Harran’ın 45 haneli bir köyünde, 55 öğrenciye 
öğretmenlik yapan 24 yaşındaki Gizem Öğretmen gibi Türkiye’nin farklı köylerinde, çocuklara daha nitelikli eğitim verebilmek 
için çabalayan 50 kadın öğretmene destek veriliyor. 

devam eden program kapsamında, Tam Eğitim Bursu Sistemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Üniversite eğitimlerine Tam 
Eğitim Bursu ile devam etmekte olan üniversite öğrencilerin kendilerini ve bursluluk serüvenlerini anlattıkları bir oturumun da 
gerçekleştiği program, tüm öğrencilerle birlikte Takım Olma ve Birlikte Üretme Etkinliği ile sona erdi.

Türk Eğitim Derneği ve Standart İstanbul öğrencilere burs sağlamak 
adına, gücünü Türk Çağdaş Sanatı’ndan alan bir sosyal sorumluluk 
projesi ile tüm sanatseverleri eğitime destek olmak için Contempo-
rary Istanbul’da yer aldı.

Ayrıca Türk Eğitim Derneği Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festi-
vali Festtogether’daydı. Geri dönüşümü ön plana çıkarmak, küresel 
ısınmaya neden olan karbon ayak izini düşürmek, sıfır atık seviyesini 
yakalamak ve sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekip farkındalık yarat-
mak amacıyla hayata geçirilen Festtogether için alınan biletlerle Türk 
Eğitim Derneği ve birçok STK’ya destek olundu.

Contemporary İstanbul ve Festtogether’da 
Türk Eğitim Derneği  de Yer Aldı

Türk Eğitim Derneği Ailesi İklim Grevine Destek Verdi

Eğitim Dostu 
Kuruluşlarımızdan Olan 
ARABICA Kahve Dükkanları’nda 
TED Şekerleri Satışta

20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir 
yanında “Sıfır Gelecek” adı altında gerçekleşen iklim 
grevlerine Türk Eğitim Derneği’ne bağlı 40 okulun 
32 bin öğrencisiyle yine aynı kararlılıkla destek verdi.

Öğrencilerimiz hazırladıkları poster ve dövizlerle 
gösteri yaptı. Öğretmenler, çalışanlar, veliler ve 
mezunlar da öğrencilere destek için boykota katıldı.

Eğitime destek olmak bir şeker almak kadar kolaylaştı. Tüm 
Arabica şubelerinde kahvenizi alırken kasa önlerinde bulunan 
TED şekerlerinden de alarak eğitime destek olabilirsiniz.

TED Atakent Koleji Bahçeşehir Kampüsü, TED 
Edirne Koleji, TED Sakarya Koleji ilk eğitim öğre-
tim yılına heyecanlı ve coşkulu bir açılış töreniyle 
başladılar.

3 Yeni TED Okulu 
Yeni Eğitim Öğretim 
Dönemine Merhaba Dedi
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Öğretmenler Yeni Eğitim-Öğretim 
Yılına Hazırlık Çalışmaları ile Başladı

KAMPÜS

“Ya Sıfır Karbon Ya Sıfır Gelecek”

20-27 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında “Sıfır Gelecek” adı altında gerçekleşen iklim grevlerine Türk Eğitim 
Derneği’ne bağlı 40 okulun 32 bin öğrencisi yine aynı kararlılıkla destek verdi.

İklim değişikliğine karşı mücadele için Greta Thunberg’in öncülüğü ile başlayan okul boykotlarını, 20 Eylül’de her TED 
Okulu yine kendi bünyesinde gerçekleştirdi. TED Ankara Koleji’nde anaokulundan lise düzeyine 6000 öğrenci, hazırladıkları 
poster ve pankartlarla Okulun Stadyumda toplanarak gösteri yaptı. Öğretmenler, çalışanlar, veliler ve mezunlar da 
öğrencilere destek için boykota katıldı. "Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek" diyerek iklim acil durumu ile ilgili farkdındalık 
yaratmayı amaçlayan öğrenciler, herkesi yaşanılır bir dünya için sıfır karbonlu geleceğe yönelik sorumluluklarını yerine 
getirmeye davet etti.

TED Ankara Koleji’nin öğrenci sözcüsü iklim bildirisini okuyarak önemli hatırlatmalar yaptı. Atmosferdeki güvenli karbon 
üst sınırı olan 350 ppm oranına dikkat çekmek için bisikletli öğrenciler kampüs turu attılar. İklim grevi, okul orkestrasının 
konseri ve dans gruplarının gösterileri ile daha da renklendi. Ayrıca Spor ve Sanat Merkezi’nde ve okul binalarında  Avrupa 
Birliği – Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen İklim Değişikliği 
Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi çerçevesinde Weglobal konsorsiyumu tarafından düzenlenen “Senin 
İklimin Fotoğraf Sergisi” düzenlendi.

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları öğretmenleri, 2019-2020 eğitim 
öğretim yılı hazırlık çalışmalarına, 26 Ağustos 2019 tarihinde başladılar. 
İncek Kampüsü Spor ve Sanat Merkezi’nde idareci ve öğretmenlerle 
gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında Genel Müdür Sevinç 
Atabay, “Kuruluşundan Bugüne TED Ankara Koleji”, “Öğrenen Okul”, 
“Y Kuşağı”, “Geleceğin Öğretmeni”, “Eğitimin Anlamı” "21. Yüzyıl Genç 
Neslinin Öğrenme Becerileri”, "Endüstri 4.0", "Hibrit İnsan"  ve “Yeni 
Yetkinlikler” konu başlıklarında konuşma yaptı. 

Toplantının ardından öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkı 
sağlamak için “fark yaratan öğretmen”, “dünyanın en iyi 50 öğretmeni 
arasındaki tek Türk öğretmen” seçilen ve Avrupa Parlemantosu’nun 
“en iyi kadın öğretmen” ödüllünü verdiği Dilek Livaneli deneyimlerini, 
düşünce ve yaklaşımlarını TED Ankara Koleji öğretmenleri ile paylaştı. 
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Zeynep Cemali Öykü 
Yarışması Ödülü 
TED Ankara Koleji’nin
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Batu Özdemir, 
Günışığı Kitaplığı Yayınevinin 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için 2011 yılından 
beri yurt genelinde düzenlediği Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nda, 2019 
ödülünü, “Ortalık Karıştı” adlı öyküsüyle kazandı. Yarışmanın bu seneki teması 

“Benden Ne Olur?” Konferanslarının Final Konuşmacıları 
Tamer Karadağlı ve Ömer Aydıner ’85 Oldu

BTEC Programını 
Başarıyla 
Tamamlayan 
Öğrencilere 
Serti� ka Verildi
2018-2019 eğitim öğretim yılında BTEC Programını başarıyla 
tamamlayan Ortaokul ve Lise öğrencilerine, 19 Eylül 2019 
tarihinde uluslararası geçerliliği olan sertifika ve diplomaları 
verildi. Lise Kısmında; BTEC Girişimcilik Becerileri Programından 
189, Bilişim Teknolojileri Programından 34, Sanat ve Tasarım 
Programından 13 öğrenci sertifika ve 5 öğrenci diploma, 
Ortaokulda; BTEC Sosyal Medya Programından 30, Matematik 
Uygulamaları Programından 8, Uygulamalı Fen Bilimleri 
Programından 26 ve Sahne Sanatları Programından 25 
öğrenci sertifika almaya hak kazandı.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencilerinin düzenlediği CAS Projeleri kapsamında, öğrencilerin meslek seçimlerine 
yön vermek, onları farklı mesleklerden isimlerle buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen “Benden Ne Olur?” konferanslarının 
final konuşmacıları oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tamer Karadağlı ile Aydıner İnşaat AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer 
Aydıner ’85 oldu. 
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“Yalan”dı.
Seçici kurulu Ayşe Sarısayın, Mine Söğüt, Murat Yalçın, Tolga Gümüşay ve Dr. Müren Beykan’dan oluşan önemli yarışmanın 
ödül töreni ve edebiyat konferansı 5 Ekim 2019’da Kadir Has Üniversitesinde gerçekleştirildi. Batu Özdemir’e ödülünü 
Türk edebiyatının önemli yazarlarından Mine Söğüt verdi.

Dostlukları okulumuzdaki öğrencilik yıllarına uzanan konuşmacılar, 
11 Ekim 2019 tarihinde lise konferans salonunda öğrencilerle 
bir araya geldi. Ankara Kolejli olmak ve meslek seçimi üzerine 
gençlerle söyleşen Karadağlı ve Aydıner, onları ideallerinde yer 
alan mesleği yapmaları konusunda yüreklendirdi. 

“Benden Ne Olur?” konferanslarında ayrıca Didem Öneş ’85, Aynaz 
Özkaşıkçı, Bora Milli ’84, N. Tarkan Resuloğlu ’85, Nusret Cömert, 
Prof. Dr. Sühan Ayhan ve Prof. Dr. Ali Kemal  Erdemoğlu ’85, 
konuşmacı olarak yer aldı.
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Rektörümüz Prof. Dr. Sn. Belgin Ayvaşık, Rektör Yardımcı-
mız Prof. Dr. Sn. Kemal Levend Parnas, akademisyenlerimiz 
ve yeni bir yaşama yolcu ettiğimiz 321 mezun öğrencimiz, 
Anıtkabir’i ziyaret etti.
Mozoleye çelenk koyma töreninin ardından Rektörümüz 
Prof. Dr. Sn. Belgin Ayvaşık, Anıtkabir Özel Defteri’ni Üni-
versitemiz adına imzaladı. Rektörümüz yazısını, “...Açtığın 
yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimize and 
içeriz.” sözleriyle bitirdi.

TED Üniversitesi 2019 
Mezunları Atamızın 
Huzuruna Çıktı

TEDÜ

TED Üniversitesi olarak 321 öğrencimizi yeni bir yaşama yolcu 
ettiğimiz ve dördüncü kez mezun vermenin heyecanını yaşa-
dığımız 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, TED Ankara 
Koleji Vakfı Stadyumu’nda gerçekleşti.

Öğretim üyelerimiz ve mezunlarımızdan oluşan kortejin bando 
eşliğinde stadyuma girmesiyle başlayan TEDÜ 2019 Mezuniyet 
Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından 
mezunlarımızın konukları selamlaması ile devam etti.

TED Üniversitesi’nde Mezuniyet’19 
Heyecanı Yaşandı

Açılış konuşmalarına geçilmeden önce kürsüye çıkan TED Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Batuhan Önder mezun-
larımıza seslendi. Ardından açılış konuşmasını yapmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Sn. Belgin Ayvaşık ve TED Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı Sn. Selçuk Pehlivanoğlu kürsüye çıktı.

Konuşmaların ardından Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Mü-
hendislik Fakültesi olmak üzere dört fakülte ve çeşitli yüksek lisans programlarımızdan, akademik eğitimlerini başarıyla ta-
mamlayan öğrencilerimiz, diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı.
Büyük bir heyecan ve coşkunun yaşandığı tören, kep atma töreni ile son buldu.



8181

Üniversitemizde Sinyal ve Görüntü İşleme 
Konferansı Düzenlendi

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Şehram 
Dizeci tarafından sunulan ve geomembran kaynak robotları geliştirme 
üzerine olan “GEOBIG-Heavy Duty Welding Robot” isimli proje, KOSGEB 
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında 
24 ay süresince; Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. 
Üyesi Ayşe Çağıl Kandemir’in “Biyolojik Sistemlerden Esinlenmiş Hiyerarşik 
Ölçekli ve Parçacık Yoğunluğu Konuma Göre Değişen Polimer Kompozit 
Üretimi” isimli projesi ise TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsa-
mında 30 ay süresince desteklenmeye layık görüldü. 

Makine Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyemiz Dr. Şehram 
Dizeci’nin ve Dr. Ayşe Çağıl 
Kandemir’in Projeleri 
Desteklenmeye Layık Görüldü

Okçuluk Takımımız “Gaziler Kupası Okçuluk Yarışması Klasik Yay 
Erkekler” kategorisinde takım 2.'si oldu; bireyselde ise öğrenci-
miz Doruk Ekin Esatoğlu 4. oldu. Takımımızı tebrik ediyor, başa-
rılarının devamını diliyoruz.

Üniversitemizde 
alandaki son ge-
lişmeleri araştır-
macılar, konusun-
da uzman davetli 
konuşmacılar, aka-
demisyenler ve 
lisans/lisansüstü 
düzeyindeki öğ-

rencilerle birlikte değerlendirmek ve uygulamalı eğitim-
lerle bu alanda bilgi birikimini yaygınlaştırmak amacıyla; 
Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümlerimiz tarafından Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
Ankara Şubesi ve Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) ile 
“Sinyal ve Görüntü İşleme Konferansı” düzenlendi.
“Sinyal ve Görüntü İşleme” alanında çalışan tüm taraf-
ların bir arada olması, güncel uygulama ve yöntemlerin 
değerlendirilmesi, yeni çalışma konularının belirlenmesi, 

Okçuluk Takımımız Gaziler Kupası 
Okçuluk Yarışması'ndan Kupayla 
Döndü

içeriğinin ve niteliğinin her seferinde zenginleşmesi 
ve ülkemizdeki Sinyal ve Görüntü İşleme literatürüne 
katkı sunulması hedefiyle düzenlenen etkinliğin kap-
samını; işlenebilecek veri sayısı ve fiziksel işlem kapa-
sitesindeki artış ile birlikte kullanılan algoritmalardaki 
gelişmeler sonucunda ortaya çıkan ileri teknolojilerin; 
makine öğrenmesi, derin öğrenme, yapay sinir ağları, 
yapay zeka uygulamalarının sinyal ve görüntü işleme 
alanında yaygın kullanımı, üniversitelerin, endüstrinin 
(sektörün) ve tüm tara� arın bu alandaki çalışmalarının 
paylaşılması, tartışılması, yeni gelişmelerin izlenmesi 
oluşturdu.
Etkinlikte ilk gün, sinyal, görüntü, video ve ses işleme, 
yapay zeka, tıbbi görüntüleme, makine öğrenmesi, 
bilgisayarlı görü ve örüntü tanıma gibi alanlarında uz-
man davetli konuşmacılar teori ve uygulamaya yöne-
lik sunumlar gerçekleştirdi. İkinci gün ise uygulamalı 
eğitimler düzenlendi.
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TEDFED

TEDFED – Hazer Amani'94 
Kayseri Buluşması 

TED Okulları Mezunları Dernekleri Federasyonu ve TED Kayseri Koleji Mezunları Derneği’nin ortak olarak organize 
ettiği Hazer Amani'94 ile TED Kayseri Koleji söyleşisi ve Burslu Öğrencilerimize Yardım Gecesi, kuruluş amaçlarımız, 
ilkelerimiz, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda 11 Ekim 2019 Cuma günü Kayseri’de gerçekleşti. 



85

Hazer Amani söyleşi öncesinde Kayseri yerel 
radyosunda canlı yayın konuğu oldu. 

Etkinlik  TED Kayseri Koleji öğrencileri ile okul konferans 
salonunda gerçekleşti. Yaklaşık 2 saat boyunca Hazer 
Amani ile sohbet şansı bulan öğrenciler, daha sonra 
gastronomi sınıfında hazırladıkları pastırmalı yumurtayı 
şefimizin beğenisine sundular.

Aynı gece üyelerimizin ve TED Burs Gönüllülerimizin 
desteği ile gerçekleşen etkinlikte, TED Ankara 
Koleji’94 mezunumuz ve TEDFED Burs Elçisi, dünyaca 
ünlü “Chef”imiz Hazer AMANİ hazırladığı özel menüsü 
ile düzenlenen bu geceye destek verdi. 

TEDFED ve TED Kayseri Koleji Mezunları Derneği’nin 
ortaklaşa gerçekleştirdiği geceye maddi katkılarını 
sunan diğer TED Okulları Mezun Derneklerimize de 
teşekkür ederiz. Bu etkinlikte mezunlarımız bir araya 
gelerek anılarını tazeleme fırsatı bulurken, özellikle 
burslu öğrencilerimiz için dayanışma gücünün ve 
birlikteliğin güzel bir örneğini sunmuşlardır.

Bizler TEDFED ve TED Kayseri Koleji Mezunları Derneği 
olarak, böylesine ulvi bir etkinlikte biraraya gelerek 
bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize, camiamıza 
ve katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı 
sunar, sağlık mutluluk ve başarılar dileriz. 
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KOLEJLİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

Kolejli İş İnsanları Derneği’nin kuruluşunun 10. yılında, KİD 
Kurucu Üyelerinden, önceki Başkan, Haydar Boz Yalıtım 
şirket ortağı Uğur Boz’un konuk konuşmacı olarak katıl-
dığı bir toplantı gerçekleştirildi. Duayen iş insanı Uğur 
Boz’un 37 yıllık çalışma hayatı boyunca edindiği tecrübe-
lerini, fikir ve felsefesini paylaştığı, “Eskimeyen İlkeler İle İş 
Hayatı” konulu toplantıya katılım oldukça yoğundu. Açılış 
konuşmasını yapan Dernek Başkanı M. Hakan Çınar, 2009 
yılında 26 üye ile birlikte Derneği kuran ve bugünlere gel-
mesinde büyük katkıları olan Uğur Boz’u, Kolej camiasına 
verdiği hizmetlerden dolayı tebrik ederek, kendisine te-
şekkürlerini sundu. 

Tecrübelerini, başta iş hayatı olmak üzerine yaşama dair 
edindiği görgüsünü, genç iş insanlarına aktarmak, men-
torluk yapmak amacıyla bu konuşmayı hazırladığını söy-
leyen Boz, 21. yüzyılda etik ticaret yaparak iş hayatında 
nasıl kalınacağına dair önemli noktalara değindi. “Günü-
müzdeki inanışın aksine, dik duruşu koruyarak, erdemli 
bir şekilde ticaret yapılabileceğini anlatmak istiyorum 
sizlere, çünkü yaptım ve yapıyorum” sözleriyle konuşma-
sına devam eden Uğur Boz, başta genç iş insanları olmak 
üzere herkesin kendisine pay çıkarabileceği noktalara 
değindi.

Eskimeyen İlkeler ile İş Hayatı
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Eskimeyen İlkeler ile İş Hayatı

Kolejli İş İnsanları Derneği, Haziran ve Ekim aylarında İstan-
bul’da “KİD Yelkenli Gezisi” düzenledi. Akşamüzeri Kalamış 
Marina’dan hareket eden tekneler, gün batımı eşliğinde Siv-
ri Ada ve Yassı Ada manzarasıyla yol alarak Burgaz Ada’ya 

vardılar. Seyir sırasında temel yelken eğitimi bilgileri de alan 
KİD üyeleri, Burgaz Ada’da keyi� i bir sohbet eşliğinde yenen 
yemeğin ardından yeniden hareketle Kalamış Marina’ya 
döndüler.   

KİD Yelkenli Gezisi

İş Hayatında Kronik Yorgunlukla 
Başa Çıkmanın Yolları

Kolejli İş İnsanları Derneği, günümüzün 
yoğun iş temposunda sıklıkla karşımıza 
çıkan kronik yorgunlukla baş etmenin 
yolları hakkında bilgi almak, daha sağlıklı 
ve kaliteli bir yaşam için yapılması gere-
kenleri konuşmak üzere konunun uzmanı, 
Staying Young Sağlıklı Yaşam Merkezi’nin 
kurucusu, üyelerimizden Prof. Dr. Banu 
Çaycı’yı konuk konuşmacı olarak ağırladı.

Çaycı, “İş Hayatında Kronik Yorgunlukla 
Başa Çıkmanın Yolları” konulu konuşma-
sında, sağlıklı olmanın aslında bir yaşam 
biçimi olduğuna değinerek, en çok karşı-
laşılan hastalıklar, sebepleri ve tedavi yön-
temleri üzerine bilgiler verdi.

KOLEJLİLER    ARALIK 2019
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1955 mezunlarımızdan 

Mihriban Mine Baku'yu kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Mihriban Mine Bakuy'55
1946 mezunlarımızdan Ahmet 

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

Ahmet Yüksel Bozer'46  

Ev Ekonomisi Öğretmeni Saime 
Hedili'yi kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Saime Hedili
TED Eski Genel Müdürü,Eski Ortaokul 
Müdürü ve Beden Eğitimi Öğretmeni, 

Seydi Dinçtürk'ü kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Seydi Dinçtürk

Ortaokul Fransızca Öğretmeni 
Yeşim Arpacıoğlu Şener'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yeşim Arpacıoğlu Şener

Ortaokul İş Bilgisi Öğretmeni Süheyla 
Unan Onaran'ı kaybettik. Kendisine 

Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı 
dileriz.

Süheyla Unan Onaran

1955 mezunlarımızdan
Can Saray'ı kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Can Saray (Ortaokul)'55

KAYBETTİKLERİMİZ
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1966 mezunlarımızdan 
Haydar İlker'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

 Haydar İlker'66

1960 mezunlarımızdan
Mine Engin Gün'ü kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Mine Engin Gün'60

1965 mezunlarımızdan 
Arif Efe'yi kaybettik. Kendisine 
Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

1965 mezunlarımızdan 
Semra Altuğ'u kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Arif Efe'65

Semra Altuğ'65

1957 mezunlarımızdan 
Aydan Semker'i  kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Aydan Semker'57
1962 mezunlarımızdan 

Rezan Erkan'ı kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Rezan Erkan'62 

1964 mezunlarımızdan 
Mehmet Fevzi Melik'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Mehmet Fevzi Melik'64
1964 mezunlarımızdan 

Ömer Kırşan'ı kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ömer Kırşan'64

1965 mezunlarımızdan 
Kader Yurtçu Sarıoğlu'nu 

kaybettik. Kendisine Allah'tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

   Kader Yurtçu Sarıoğlu'65

89
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1980 mezunlarımızdan 
Emine Tülin Bakiler'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Emine Tülin(Oyman)Bakiler'80
1974 mezunlarımızdan 

Mustafa Kemal Baki'yi kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Mustafa Kemal Baki'74

1977 mezunlarımızdan Ecehan 
Gürler'ikaybettik. Kendisine 

Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Ecehan Gürler '77

1983 mezunlarımızdan 
Yusuf Ahmet Çakın'ı kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yusuf Ahmet Çakın'83 
1981 mezunlarımızdan

Selim Özkök'ü kaybettik. Kendisine 
Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

Selim Özkök'81

1971 mezunlarımızdan 
Murat Dedeman'ı kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Murat Dedeman'71  
1974 mezunlarımızdan 

Salih Faruk Göker'i kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Salih Faruk Göker '71 
1968 mezunlarımızdan 

Temuçin Sayar'ı kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Temuçin Sayar'68

KOLEJLİLER    ARALIK 2019

1989 mezunlarımızdan 
Emre Hikmet'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Emre Hikmet'89
1985 mezunlarımızdan 

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

Selim Gençler '85

1998 mezunlarımızdan Sinan 
Onat'ı kaybettik. Kendisine 

Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Sinan Onat'98 
2002 mezunlarımızdan

Ayşen Gözde Köse'yi kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ayşen Gözde Köse'02
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İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

Armador Danışmanlık Makina Ltd. Şti.
Esat Caddesi No:35/5 Çankaya/Ankara 06660
T. 0312 424 04 09 F. 0312 424 04 10
www.armador.com.tr - info@armador.com.tr
sibel.kaya@armador.com.tr

Elmas Uçlarda %3
Ekipmanlarda %5

Aura Dental Ağız ve Diş Sağlığı
Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversite Caddesi 
Arma Kule No:11-B/38 Kat 11-12, Çukurambar  
Çankaya/AnkaraT. 0312 503 33 00 F. 0312 503 33 05
www.auradental.com.tr - info@auradental.com.tr

%20

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

Dr.Dt. Duygu Aytaç
Çankaya Caddesi No:10/3 Çankaya/Ankara
T. 0312 440 79 79 F. 0312 440 79 80
www.cankayadent.com - info@cankayadent.com       

Antique Roman Turizm Yatırımları A.Ş
Oba Mahallesi Atatürk Caddesi No:31 Alanya/Antalya
T. 0242 514 05 06 F. 0242 514 05 19 (15 kasım - 1 Nisan ' da kapalı)

www.antiqueromanpalace.com     
manager@antiqueromanpalace.com                                                                                 

%10

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
www.drhakanturhan.com.tr - turan@tr.net

Çocuk Endokrinolojisi ve 
Metabolizma Uzmanı 
Doç. Dr. Ergun Çetinkaya
Rabindranath Tagore Cad.(Eski 4. Cad) 
No:15/B Yıldızevler  Çankaya/Ankara
T. 0312 441 66 00 F. 0312 441 65 00
www.erguncetinkaya.com
ergunckaya@hotmail.com

%25

%10
Ergun Halı Yıkama
İncesu Caddesi 54/A  Seyranbağları Mah.
Çankaya/Ankara
T. 0530 884 25 52
www.ergunhali.com - ozn_ergun@hotmail.com 

Ariva Turizm
Tunalı Hilmi Cad. Bestekar sok. No:70/8 
Kavaklıdere/Ankara T. 0312 427 13 14 F. 0312 427 13 10
www.arivaturizm.com - info@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 

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

%15
ÇankayaSağlık Hizm. Ltd. Şti.
Bülten Sokak No:44 Çankaya /Ankara
T. 0312 426 14 50
www.cankayahastanesi.com.tr 
kurumsal@cankayahastanesi.com.tr

%20
Diş Hekimi M.Meriç Yıldırım Ağız ve
Diş Sağlığı Tedavisi Kliniği
Tunalı Hilmi Cad.No:70/21 06900 Çankaya/Ankara
T. 0312 466 67 66 Gsm. 0533 509 52 06
dtmericyildirim@gmail.com

Fixplan Cep Telefonu Teknik Servis
Mustafa Kemal Mah.
Mahall Ankara  C2/92 Çankaya/Ankara
T. 0312  400 0 444
www.� xplan.com.tr - servis@� xplan.com.tr

%15

Gena Giyim Ltd.Şti.
Tunalı Hilmi Caddesi No:100/6 Kavaklıdere Çankaya/Ankara
T. 0312 466 79 14 
www.dantelle.com.tr - gul@dantelle.com.tr                                           

indirimsiz ürünlerde
etiket � yatı

üzerinden geçerlidir                                            

%20

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

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 - info@otelfora.com

%5

TZN Kahve Ürünleri ve Danışmalık A.Ş
Bişkek Caddesi 213/A Emek Çankaya/Ankara 
T. 0312 212 03 33
www.co� eproject.com.tr  / info@co� eproject.com.tr

%15

%10
Dr. Dt.Şebnem Şimşek Çene Cerrahisi Uzmanı
Beytepe Mah.K.Sultan Süleyman Bulvarı
Lotus Beytepe Sitesi No:8 Çankaya/Ankara
T.0505 797 79 66- www.sebnemsimsek.com
sebnemselli@hotmail.com

%10

%20

%15

%10

Denge Tıp Laboratuvarları ve 
Tıbbi Görüntüleme Müessesesi
Alaçam Sok. No: 1/5-28 Cinnah cadde no:36 
Çankaya/Ankara T. 0312 468 70 45 F. 0312 466 91 82
www.dengetip.com  - info@dengetip.com 

%30

Ay Fidam Dağ Evi
Davutlar Yerleşkesi Karacaören Mah. No:8 
Kızılcahamam/AnkaraT. 0312 232 48 20 F.0312 232 48 19 
www.ay-� .com.tr - gunhan@ay� safaris.com

%15

Fci  Fuarcılık A.Ş.
Şehit Adem Yavuz sok 9/8 kızılay/Ankara
T. 0312 424 00 19 F. 0312 466 11 60
www.� � ex.org - coordinator@� fex.org

özel
indirim
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%5
Op. Dr. Sibel Orcan
Buğday Sokak No:5/3 Tunalı/Ankara
T. 0530 868 06 84  www.drsibelorcan.com
drsibelorcan@gmail.com - drsibel1982@gmail.com

MTY Dizayn- M Tolga Yiğit
Önder Mahallesi Y.Ereğli Caddesi No:107/A 7-8
Siteler/ALTINDAĞ/Ankara   
T. 0312 369 02 15/0 530 692 47 35 F. 0312 369 79 35
 www.mtydizyn.com - tolga.yigit@mtydizayn.com 

%40

%15
Lokal 71
Üniversiteler Mahallesi. 1597. Cadde. Ankuva Avm
Bilknet/Ankara T. 0312 266 40 71
www.lokal71.com -lokalbilkent@gmail.com

%10
Kudret hastaneleri A.Ş
GMK Bulvarı No:81 Maltepe/Ankara
T. 444 44 10  F. 0312 229 98 68
www.kudretinternational.com
koraykareer@ kudretinternational.com

Mahall İzmir
Halkapınar Mahallesi Şehitler Caddesi, 1558. Sk. 
No:2, 35170 İzmir/Konak  T. 444 18 99
www.mahallbomontiizmir.com

%5

%7
%5

Sezon Dışı

Sezonda

Mardius Tarihi Konak
Teker Mahallesi 94. Şirin Sokak No:16 Artuklu/Mardin
T. 0533 034 03 08 - 0482 212 46 46 F. 0482 212 46 44                                           
www.mardiushotel.com 
rezervasyon@mardiushotel.com

Özel
İndirim

Melike Şentürk Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Mebusevler Mah. Turgut Reis Cad. 10/2 Tandoğan /Ankara 
T. 0312 212 64 62  F. 0312 212 64 62 
www.drmelikesenturk.com
melikesenturk2002@yahoo.com           

%20

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

Hilal Mahallesi Turan Güneş Bulvarı No:92/B
Çankaya/Ankara T. 0312 438 39 00 
mete@metesozen.com.tr-sezen@metesozen.com.tr
www.kelebekmutfak.com - metesozen.com.tr                    

%10

SUITE Tek kişi : 240 TL 
SUITE ÇİFT KİŞİ: 280 TL 

 STANDART TEK KİŞİ: 200 TL 
STANDART ÇİFT KİŞİ: 240 TL 

AÇIK BÜFE KAHVALTI VE 
KDV(%8) DAHİL           Koza Suite Hotel

Koza Sokak No:52
Gaziosmanpaşa/Ankara
T. 0312 446 60 67  F. 0312 446 60 89
www.kozahotel.com.tr -sales@kozahotel.com

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

AÇIK BÜFE KAHVALTI 
VE   KDV DAHİL

Hotel İçkale
GMK Bulvarı No:89 06570 Maltepe Çankaya/Ankara
T. 0312 231 77 10 F. 0312 230 61 33
www.hotelickale.com - ankara@hotelickale.com

Hotel Yeni
Sanayi Caddesi No:5/B Ulus/Ankara
T. 0312 324 61 11 - 0312 310 47 20 -21 
F. 0312 324 61 11
www.hotelyeni.com -  info@hotelyeni.com

Standart Tek Kişilik Oda 90 TL
Standart Çift Kişilik Oda 140 TL

Standart Üç Kişilik Oda 190 TL
(Açık Büfe Kahvaltı ve KDV Dahildir.)

%30

%20
Hotel Etap Mola 
Kızılay Mahallesi İzmir cad. No:27 Çankaya/Ankara
T. 0312 424 18 18 F. 0312 424 18 19
www.hoteletapmola.com.tr
info@hoteletapmola.com.tr 

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

%20
James Cook
Tunus Caddesi No:19/A Kavaklıdere/Ankara
T. 0312 419 96 88 F. 0312 419 87 24
info@jamescook.com.tr
jamescookankara@gmail.com.tr

%10

Hotel Best
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 
reservation@besthotel.com.tr

%50

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 - medlab.idare@yahoo.com.tr

özel
indirim

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

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 - bilet@gurudan.com.tr                                           

özel
indirim

İncek Terapi ve Veteriner Hizmetleri
Kızılcaşar mah. Kızılcaşar küme evleri No:406/8 incek vista                         
avm çağdaş market yanı T. 0312 517 18 17
incekvista@gmail.com

%15

%30
Mahall Ankara
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. B blok. No:274/76 
Çankaya/Ankara T. 0312 287 35 65 F. 0312 287 35 66
www.mahallankara.com - mahall@turkerler.com

%5
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%5
Op. Dr. Sibel Orcan
Buğday Sokak No:5/3 Tunalı/Ankara
T. 0530 868 06 84  www.drsibelorcan.com
drsibelorcan@gmail.com - drsibel1982@gmail.com

MTY Dizayn- M Tolga Yiğit
Önder Mahallesi Y.Ereğli Caddesi No:107/A 7-8
Siteler/ALTINDAĞ/Ankara   
T. 0312 369 02 15/0 530 692 47 35 F. 0312 369 79 35
 www.mtydizyn.com - tolga.yigit@mtydizayn.com 

%40

%15
Lokal 71
Üniversiteler Mahallesi. 1597. Cadde. Ankuva Avm
Bilknet/Ankara T. 0312 266 40 71
www.lokal71.com -lokalbilkent@gmail.com

%10
Kudret hastaneleri A.Ş
GMK Bulvarı No:81 Maltepe/Ankara
T. 444 44 10  F. 0312 229 98 68
www.kudretinternational.com
koraykareer@ kudretinternational.com

Mahall İzmir
Halkapınar Mahallesi Şehitler Caddesi, 1558. Sk. 
No:2, 35170 İzmir/Konak  T. 444 18 99
www.mahallbomontiizmir.com

%5

%7
%5

Sezon Dışı

Sezonda

Mardius Tarihi Konak
Teker Mahallesi 94. Şirin Sokak No:16 Artuklu/Mardin
T. 0533 034 03 08 - 0482 212 46 46 F. 0482 212 46 44                                           
www.mardiushotel.com 
rezervasyon@mardiushotel.com

Özel
İndirim

Melike Şentürk Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Mebusevler Mah. Turgut Reis Cad. 10/2 Tandoğan /Ankara 
T. 0312 212 64 62  F. 0312 212 64 62 
www.drmelikesenturk.com
melikesenturk2002@yahoo.com           

%20

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

Hilal Mahallesi Turan Güneş Bulvarı No:92/B
Çankaya/Ankara T. 0312 438 39 00 
mete@metesozen.com.tr-sezen@metesozen.com.tr
www.kelebekmutfak.com - metesozen.com.tr                    

%10

SUITE Tek kişi : 240 TL 
SUITE ÇİFT KİŞİ: 280 TL 

 STANDART TEK KİŞİ: 200 TL 
STANDART ÇİFT KİŞİ: 240 TL 

AÇIK BÜFE KAHVALTI VE 
KDV(%8) DAHİL           Koza Suite Hotel

Koza Sokak No:52
Gaziosmanpaşa/Ankara
T. 0312 446 60 67  F. 0312 446 60 89
www.kozahotel.com.tr -sales@kozahotel.com

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

AÇIK BÜFE KAHVALTI 
VE   KDV DAHİL

Hotel İçkale
GMK Bulvarı No:89 06570 Maltepe Çankaya/Ankara
T. 0312 231 77 10 F. 0312 230 61 33
www.hotelickale.com - ankara@hotelickale.com

Hotel Yeni
Sanayi Caddesi No:5/B Ulus/Ankara
T. 0312 324 61 11 - 0312 310 47 20 -21 
F. 0312 324 61 11
www.hotelyeni.com -  info@hotelyeni.com

Standart Tek Kişilik Oda 90 TL
Standart Çift Kişilik Oda 140 TL

Standart Üç Kişilik Oda 190 TL
(Açık Büfe Kahvaltı ve KDV Dahildir.)

%30

%20
Hotel Etap Mola 
Kızılay Mahallesi İzmir cad. No:27 Çankaya/Ankara
T. 0312 424 18 18 F. 0312 424 18 19
www.hoteletapmola.com.tr
info@hoteletapmola.com.tr 

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

%20
James Cook
Tunus Caddesi No:19/A Kavaklıdere/Ankara
T. 0312 419 96 88 F. 0312 419 87 24
info@jamescook.com.tr
jamescookankara@gmail.com.tr

%10

Hotel Best
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 
reservation@besthotel.com.tr

%50

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 - medlab.idare@yahoo.com.tr

özel
indirim

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

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 - bilet@gurudan.com.tr                                           

özel
indirim

İncek Terapi ve Veteriner Hizmetleri
Kızılcaşar mah. Kızılcaşar küme evleri No:406/8 incek vista                         
avm çağdaş market yanı T. 0312 517 18 17
incekvista@gmail.com

%15

%30
Mahall Ankara
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. B blok. No:274/76 
Çankaya/Ankara T. 0312 287 35 65 F. 0312 287 35 66
www.mahallankara.com - mahall@turkerler.com

%5
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%10
Pia Stop
Çankaya Caddesi 2/C Çankaya-Ankara 
T. 0312 440 09 25 
www.piastop.com - ozlemgulse@gmail.com 

Pre�  Prefabrik Yapı Aş.
İstanbul Yolu 30. Km Tai Kavşağı Kazan/Ankara
T. 0312 815 49 79 - 0532 363 43 63 F. 0312 815 49 78
www.pre� .com.tr - vakur@pre� .com.tr

%2

%50
Synlab Tıbbi Tahlil Laboratuvarı
Balgat Mah. 1410 cad No:4
Balgat - Çankaya/Ankara
T. 0312 327 30 30 F. 0312 327 54 06
www.synlab.com.tr - bilgi@synlab.com

   %3
Tatilbudur.com
Podium Avm Yenimahalle/Ankara
T. 0312 220 02 72 - 0850 495 0 475 - 0551 254 08 10
www.tatilbudur.com - adem@harekettur.com

Yedek Parça: %10
 İşçilik: %15

Pilatesartistanbul
Suadiye Mah. Pembegül Sok. 13/8 Yalçınpalas Apt.
T. 0532 224 01 56  www.pilatesartisatanbul.com
info@pilatesartisatanbul.com 

%10

%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

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

%5

SushiCo
ANGORA BULVARI 209/16 
Çayyolu / Ankara
T. 0312 426 25 26  
www.sushico.com.tr - tunc@sushico.com.tr

%10

Tan Oto Fiat Yetkili Servisi
İstanbul Yolu 3. Km Çiftlik Kavşağı Yeni Mahalle/Ankara
T. 0312 397 38 38 F. 0312 397 38 48
www.tanoto.com.tr -  tolga.kirmaci@tanoto.com.tr  

işçi ücretlerinde

orjinal yedek parça

%10
%15

P.Sign İnşaat ve Mimarlık Anonim Şirketi
Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. B blok. No:274/76
Çankaya/Ankara T. 0312 492 03  F. 0312 492 94 51
www.psign.com.tr - info@psign.com.tr

%20

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

indirimler
özel
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