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BAŞKAN'DAN
MESAJU. Necdet AKDAŞ'91

Değerli Kolejliler,

Söz verdiğimiz üzere; hedeflerimize ulaşmaya, 
fayda yaratmaya, birlik ve beraberliğimizi artırarak 
camiamızın gücüne güç katmaya devam ediyoruz.

2022 yılında Geleneksel Mezunlar Balomuzu ve 
Kuru Fasulye Günümüzü, önceki yıllarda olduğu 
gibi yine hep birlikte, coşku ile gerçekleştirecek 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilkent Otel 
Havuz başında 17 Haziran Cuma günü mezuniyet 
yılları 0, 1 ve 2 ile biten mezunlarımızı, 18 Haziran 
Cumartesi günü mezuniyet yılları 5, 6 ve 7 ile biten 
mezunlarımızı ağırlayacağız. 19 Haziran Pazar 
günü ise, Kolej-IN’de Kuru Fasulye Günümüzde tüm 
mezunlar bir araya gelecek ve hasret gidereceğiz.

2022 yılı itibariyle üye sayımız 6.000’in üzerine 
çıkmış bulunmakta. Her bir üyemizin kıymetini 
bilerek, her yaştan üyemize hitap edecek 
şekilde geniş bir yelpazede faaliyetlerimizi 
düzenlemekteyiz. 

Bir yandan K-İnsan, Etkinlik ve Kültür Sanat 
Komitelerimiz, tüm üyelerimizin ilgisini çekecek 
etkinlikler düzenlerken; diğer taraftan Kariyer 
Komitemiz faaliyetleriyle iş hayatına yeni 

atılan Kolejlilere, Coğrafi Elçiler Komitemiz ise, 
UNITED oluşumumuzla üniversitede okuyan genç 
Kolejlilere, TEDAssist projemizle 65 yaş ve üzeri 
üyelerimize özgün projeler üretmekte. 

Kolej-IN Komitemiz, sosyal tesisimizin spor tesisi 
ve restoran hizmetlerinin, siz değerli üyelerimizin 
sağlığını ve konforunu gözeterek faaliyetlerini 
sürdürmesini sağlarken; Bilişim Teknolojileri 
Komitemiz bilişim altyapımızın güvenli ve güncel 
kalması için çalışmakta, yatırımlar yapmakta.  

Sosyal Ağ ve Dönem Elçileri Komitemiz, başta 
Dönem Elçilerimiz olmak üzere, sizlerden gelen 
talep ve öneriler doğrultusunda aktivitelerimizin 
şekillenmesine rehberlik ederken; Kurumsal 
İletişim Komitemiz, Derneğimizin tüm 
faaliyetlerine dair bilgilerin sizlere etkin bir şekilde 
ulaşmasını sağlamakta. 

Gördüğünüz üzere sağlam bir ekip, Derneğimizin 
her geçen gün daha da büyümesi için çalışmakta.

Şimdi, tüm bu içeriklerle derlenen Kolejliler 
Dergimizin 137. sayısını sizlere sunuyoruz.

Keyifle okumanız dileğiyle… 

Yönetim Kurulu Başkanı
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GEZİ REHBERİ

“Başımızı kaldırıp, ara sıra da olsa gökyüzüne baktığımızda, parlayan yıldızların güzelliğinden 
etkilenmeyenimiz herhalde yoktur. Ancak, günlük yaşamın koşturmacasında, bu güzelliğin 

farkına pek azımız varıyor; hele bir de büyük kentlerde yaşıyorsak, etrafımızdaki beton yığını 
ve ışık kirliliği, bu güzellikleri görmemizi engelliyor. Ancak, yine de arada bir gökyüzüne bakıp, 

bundan zevk alıyorsanız, siz de amatör bir gökbilimci sayılırsınız.” [1]

Giriş notu: Aşağıdaki kısa ve eksik kalan yazıda, zihninizde biriktirdiğiniz soruları
ogulcan.temiz@gmail.com adresine iletmeniz durumunda cevaplamaktan

memnuniyet duyarım. Keyifl i okumalar.

[1] Akoğlu, Alp. Gökyüzü Gözlemciliği. TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları. https://tug.tubitak.gov.tr/sites/images/tug/gokyuzu_gozlemciligi.pdf

Oğulcan Temiz'11

Gökyüzü Gezisi
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Oğulcan, pandemi yasakları ve sert değer kaybeden para 
birimimiz sonrası azalan gezi etkinlikleriyle derginin bu 
sayısında gezi bölümünü yazarken düşünceli bir haldey-
di. Zira uzun süredir seyahat edememişti, aslına bakılırsa 
önümüzdeki bir süre de böyle bir düşüncesi yoktu, ama 
derginin ‘Gezi’ bölümü ona emanetti. Yine de bu sürede  
aklından geçen birkaç plan olmuştu; mesela İstanbul’daki 
‘İki Deniz Arası’ rotasında veya daha önce yarısını yürü-
düğü Akdeniz’deki tarihi ‘Likya Yolu’ rotasında yürüyüş 
ve kamp yapmak gibi. Ancak sokağa çıkma yasakları ve 
çeşitli sebeplerle bu hayalleri suya düşmüştü. Birden ha-
tırlayıverdi; daha önceki gezi yazısında bahsetmişti, siz 
okuyucularını gökyüzündeki yıldızların, bulutların, göka-
daların, gezegenlerin, uyduların arasında bir gezintiye çı-
karma fi kri vardı.

Bu sebeple hava kararınca güle oynaya sevinçle dışarıya 
çıktı. Bakışlarını başının üzerindeki parlak noktalara çe-
virdi. “Vay be!” dedi, evrendeki yıldız sayısının dünyadaki 
kum tanelerinden daha fazla olduğunu okumuştu. Üste-
lik çok kabaca hepsinin etrafında en az bir gezegen vardı. 
Yani, evrendeki diğer 125 milyar gök adayı hesaba katma-
dan, sadece kendi gökadamız Samanyolu’nda aşağı yuka-
rı 100 milyar gezegen varken, bunların 300 milyonu yaşa-
nabilirdi. Kim bilir oralarda bir yerlerde ne yaşanmışlıklar 
vardır diye düşünmeden edemedi – Aynı Efes harabelerin-
de geçmişten gelen yazıtları okuyup yaşanmışlıkları hayal 
ederken olduğu gibi. Bu düşünce, teninde yıldızlara uza-
nan üçüncü boyut ve geçmişe uzanan dördüncü boyutun 
hafi f bir esintisini hissettirdi. Kendisiyle benzer duygular-
dayken bunları ustaca şiire döken Nazım Hikmet’i hatırla-
dı: “Memleket mi, yıldızlar mı; gençliğim mi daha uzak?”.

Evrende Neredeyiz?
Gezegenimiz Dünya’nın %70’i suyla kaplı. Güzel müzikleri, 
fena olmayan bir iklimi var. Burayı ziyaret edecek uzaylılar 
herhalde buraya Trip Advisor’da 5/5 puan verir ve tekrar 
geri gelirlerdi. Peki Dünya’ya çıkan yolları tarif ederken 
Dünya tam olarak nerede? Samanyolu’nda. Peki o nere-
de? Evrenin neresindeyiz, köşesinde mi, ortasında mı? 
Evrenin bir merkezi var mı?

Çok klişe olacak ama masaya şimdiye kadar bildiğimiz 
evrenin bir haritasını açsak, üzerinde bırakın gözle, büyü-
teçle bile görülemeyecek kadar küçük bir toz tanesi oldu-
ğumuzu fark ederdik. Toz büyüklüğünde dendiğine göre 
boyutu bazı nesnelerle karşılaştırılmış olmalı. Gelin kar-
şılaştırmaya, haritada önce büyük ölçekten, komşumuz 
Ay’dan başlayalım. Ortalama 384,000 km uzaktaki Ay ile 
Dünya arasına 30 Dünya sığabiliyor. Ay ile Dünya arasın-
daki iletişim, ışığın (veya radyo dalgalarının) azami hızı 
sebebiyle 2.5 sn gecikmeyle sağlanabiliyor (tek yöne 1.25 
sn). Eğer Dünya’dan Ay’a bir otoyol olsaydı ve otomobili-
nizle hiç durmadan 100km/saat hızla gidebilseydiniz, ora-
ya varmanız 160 gününüzü alırdı. Otoyolda 200 km hızla 

hızla gitmeye alışkın bireylerin kulağına güzel bir meydan 
okuma gibi gelse de şimdiye kadar -anneanne deyişiyle- 
kazasız belasız, sağ salim sadece 12 insan gidip gelebildi. 
Demek ki neymiş, kontrolsüz hız, hız değilmiş…

Şimdi de Elon Musk’ın yolluğunu yapıp, tok kapı sesli ro-
ket kasa aracıyla bastırıp gitme hazırlığı yaptığı Mars’a 
gelelim. Mars, Dünya’dan ortalama 225 milyon km uzak-
ta, ancak 401 milyon km kadar uzaklaşabiliyor. Yani Musk 
boş bulduğu meydana indiğinde Ay’a gitmiş astronotlar-
dan 986 kat uzakta olacak. Dünya’yla karşılıklı iletişimi 20 
dk gecikmeli olacağından herhangi bir acil durumda anlık 
iletişim kuramayıp kendi başına kalacak ve bize TV’deki 
gibi ‘Survivor’ becerilerini gösterecek 

 
Güneş isimli, ömrünün ya-
rısındaki (4.5 milyar yıl) bir 
yıldıza sahip, 8 gezegenli 
Güneş Sistemi’mizde bi-
raz daha uzaklaştığımızda 
şu ana kadar insan yapımı 
olarak en uzağa ulaşmış 
Voyager 1 sondasına denk 
geliyoruz. 1977’de fırlatılan 
araç Dünya’yla hala ileti-
şim içinde, bizden 155 AB 

(Dünya Güneş arası 1 Astronomik Bilim) uzakta ve 17 km/
saniye hızla uzaklaşmaya devam ediyor. Ancak İstan-
bul-Ankara arasını 26 saniyede alacağı bu hızla bile Gü-
neş Sistemi’mizin sınır kapısı Oort Bulutu’na önümüzdeki 
30,000 yıl boyunca ulaşamayacak. Kendisini çektiği ‘So-
luk Mavi Nokta’ fotosu ve Astronom Carl Sagan’ın bundan 
ilham alarak yazdıklarıyla tanıyoruz. Sonraki paragrafa 
geçmeden önce izlemenizi rica ederim. Video (QR): htt-
ps://youtu.be/MtLiTV6zFi8

Güneş Sistemi’mizin kapısından çıktığımızda etrafta yıl-
dızlar arası komşularımızı görüyoruz. Nasıl oturduğumuz 
evimizin içini metreyle, dışındaki yolları kilometreyle öl-
çüyorsak, benzer şekilde evimiz Güneş Sistemimiz dışına 
çıkınca ışık yılı ölçü birimine geçmemiz algımızı güçlendi-
riyor. 1 ışık yılı, ışığın dünya zamanına göre 1 yılda aldığı 
mesafeye eşittir, yani 9.46 trilyon km. Bize en yakın yıldız 
olan Proxima Centauri bizden 4.24 ışık yılı uzakta. Yani 
Dünya’dan teleskoplarımızla Proxima Centauri’ye baktığı-
mızda onun 4.24 yıl önceki halini görüyoruz. Zira oralar-
dan çıkıp gelen ışık bize bu büyük mesafelerde ışık hızında 
ancak ulaşmış oluyor. Ne kadar derine ve uzağa bakarsak, 
zamanda o kadar geriye gitmiş oluyoruz. Oradan burayı 
teleskobuyla dikizleyen bir uzaylı da sizin 4.24 yıl önceki 
halinizi görüyor. 4.24 yıl önce bugün neredeydiniz, neler 
yapıyordunuz? Ufak bir not, 100km/saat’le giden aracı-
nızla oraya varmanız tüm evrenin yaşının (13.5 milyar yıl) 
6 katı süresini alırdı, ama varsanız bile o yıldız çoktan yok 
olmuş olurdu.
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GEZİ REHBERİ

Biraz daha uzak-
laştığımızda gök-
yüzünde çıplak 
gözle gördüğümüz 
yıldızları bir araya 
toplayan Samanyolu 
Gökadamız’ı görü-
yoruz. Bunu şöyle 
düşünün, evren so-
nunu göremediğiniz 
ve ufukta kaybolan 
bir okyanussa, gö-
kadalar okyanusun 
ortasındaki kum 
adacıkları. Adacıklar-
daki kumlar da yıldız. 
Samanyolu Göka-

damız’ın çapı 100,000 ışık yılı. En başta da yazdığım gibi 
yaklaşık 100 milyar yıldız ve 100 milyar gezegen içeriyor. 
Ancak bu devasa gökadamız bile daha da küçük ölçekte 
olanlara kıyasla hiçbir şey.

Uzaklaştığımızda sırasıyla gökadamızın içinde bulunduğu 
gökada kümesi olan, 10 milyon ışık yılı çapa sahip, 54 gö-
kadadan oluşan Yerel Grup, devamında Yerel Grup’un bağlı 
olduğu, en az 100 gökada grubunu içeren ve 110 milyon ışık 
yılı çapındaki Virgo Süperkümesi (buranın ucundan Dün-
ya’ya teleskopla baksaydınız dinozorları görebilirdiniz.), 
sonrasında Virgo’nun da küçük bir parçası olduğu 520 
milyon ışık yılı çapındaki Laniakea Süper kümesi karşımı-
za çıkıyor. Biraz daha uzaklaştığımızda fark ediyoruz ki, 
Laniakea bile 2 trilyon gökadaya sahip, 93 milyar ışık yılı 
çapındaki ‘gözlemlenebilen evren’in ufacık ve dikkat çek-
meyen bir kısmını oluşturuyor. 

Gözlemlenebilen evren, uzayın sadece görebildiğimiz 
kısmını oluşturuyor ve daha uzağını görmemiz mümkün 
değil, zira o kadar uzak yerlerden gelen ışık, evrenin tüm 
tarihi (13.5 milyar yıl) içinde henüz Dünya’ya ulaşabilecek 
vakti bulamadı. Şimdilik sınırın ötesinde ne olduğunu bil-
miyoruz.

Üstelik böylesine uzak yerlerden gelen ışıklar bize hiç ula-
şamayabilir, oralar hakkında hiçbir bilgimiz olamayabilir. 
YouTube'a 'Meydan Okuma' videoları koyan gençler buna 
meydan okuyup, şimdilik boşuna ulaşmaya, görmeye 
çalışmasın. Sebebi evrende Dünya’dan çok ama çok uzak 
yerler ışık hızından daha hızlı genişliyor; yani oradan gelen 
ışıklar Dünya’ya hiçbir zaman ulaşamayacak. Işık hızından 
daha hızlı gitmenin yolunu bulamazsanız da, hiçbir zaman 
oralara gidemeyeceksiniz.

Kozmik Genişleme teorisindeki bir önermeye göre gözlem-
lenebilen evren, tüm evrenin çok küçük bir kısmını oluştu-
ruyor. Buna göre tüm evren, gözlemlenebilen evrenin 150 
sekstilyon (150 x 10 ^ 24) katı büyüklüğünde. Bu rakam 

zihnimizde bir çağrışım yapmadığından şöyle somutlaş-
tırabiliriz: Gözlemlenebilen evren bir ampul büyüklüğün-
deyse, tüm evren cüce gezegen Plüton büyüklüğünde. 
Plüton üzerindeki bir ampulün içinde yaşadığınızı, ancak 
ampulün dışındaki Plüton’un varlığından habersiz yaşadı-
ğınızı düşünün. (Plüton Dünya’nın 1/6’sı büyüklüğünde).

Kısacası evrenin neresinde, 
köşesinde mi, ortasında mı 
olduğumuz konusunda şim-
dilik bir fi krimiz yok. Sanki 
Dünya’daki coğrafi  keşifl er 
öncesi Dünya’nın büyüklü-
ğünden, başka kıtalardan 
habersiz insanoğlu, hatta 
Çin hakkında çok az bilgisi 
olan Romalılar gibi. O za-
manlardaki uzak mesafeler 

sebebiyle şeftali egzotik ve lüks bir tüketim ürünüydü. 
Belki de gelecekte diğer gezegenlere yayılmamızla altın 
ve elmas için benzer şeyler diyeceğiz, zira üzeri elmas 
kaplı gezegenler çoktan keşfedildi. Tüm bu bilinmezlik-
ler içinde bardağın dolu tarafından bakmak bana eski bir 
Discovery Channel reklamını hatırlatıyor: “Her şeyi bilsek, 
hayat çok sıkıcı olmaz mıydı… Tüm cevaplara sahip olsak, 
keşfedecek hiçbir şey kalmazdı…”. Video (QR):
https://www.youtube.com/watch?v=_JQkIFTyolc

Öyleyse sizinle keşfetmek üzere sonraki TÜBİTAK Ulusal 
Gözlemevi Gözlem Şenliği’nde görüşmek üzere - senlik.
tug.tubitak.gov.tr . O zamana kadar telefonunuza indire-
ceğiniz Sky Map, Star Walk, Star Tracker, Sky Safari, He-
avens-Above, ISS Detector gibi uygulamalarla telefonunu 
gökyüzünde gördüğünüz cisimlere çevirmeyi unutmayın.

Bu yazıyı hazırlamama ve kontrolüne yardımcı olan, İs-
tanbul Üniversitesi’nden kıymetli Dr. Korhan Yelkenci ve 
Süleyman Fişek’e teşekkür ederim. Kendileri sizi TUG Göz-
lem Şenliği’nde bekliyor olacak.

Latin Amerika kıtası-
nı yazarımız Oğulcan 
Temiz’in kitabıyla gezmek 
için ogulcantemiz.com 
bağlantısından biletinizi 
ayırtabilirsiniz. Web sitesi 
üzerinden alacağınız kita-
bın gelirinin %20’si, TED 
aracılığıyla ihtiyacı olan 
öğrencilerin eğitimine 
aktarılmaktadır.  
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Tüm Mezunlarımız,
Üyemiz Olsun İstiyoruz

Üzerimize Düşeni Yapıyoruz

31.12.2009’a kadar olan tüm birikmiş 
aidat borçlarını siliyoruz.

444 0 958 
info@kolej.org 

Yeniden 
aramıza katılmak 

için



BİZDEN HABERLER

TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A. Kartal Usluel’81 önderliğinde, 25 Eylül Cumartesi günü Dönem Elçileri 
için düzenlenen gezide okulumuz anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bölümleri gezildi. Ziyarette okulumuz müzesi, Hi-Tech 
-Planetaryum 3D sınıfl arı, Atatürk Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi ile Spor Sanat ve Kültür Merkezi tanıtıldı. Katılan 
tüm dönem elçilerimize teşekkür ederiz.

4 Temmuz Cumartesi günü düzenlediğimiz eğlence dolu etkinlikle yaza merhaba 
dedik. Safa Bolat ile Balkan Şenlik Bandosu ve Onur Şener Band’in keyifl i 
müzikleriyle eğlenirken tekrar birlikte olmanın da tadını çıkardık. kolej-IN spor 
hocalarımızın spinning gösterisi ile renk kattığı günde bol bol fotoğraf çektirmeyi 
de ihmal etmedik. Katılan herkese çok teşekkür ederiz. 

Dönem Elçileri ile TED Ankara Koleji Vakfı 
Okulları Gezisi

kolej-IN’de Eğlence
Dolu Yaza Merhaba

Minik Kartallar Gökyüzü ile Buluştu
3 Temmuz Cumartesi günü Anadolu Beşiktaşlılar 
Derneği Havacılık Kulübü ile 7-12 yaş arası miniklerle 
birlikte model uçak yapımı kursu gerçekleştirdik. 
Etkinlik; Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Havacılık 
Kulübü Başkanı Kemal Ertaç ile Utku Şensoy’un 
birlikte hazırladığı “Ulu Önder M. Kemal Atatürk 
ve Havacılık” sunumu ile başladı. Sunum sonrası 
ise minikler balsa ağacından F-16 model uçağı 
yaparak uçurdu. Tüm katılımcılarımıza katılım 
belgesi verilmesinin ardından, kompozisyon ve 
resim yarışması birincilerine “Mustafa Kemal’in 
Uçakları” kitabı hediye edildi.
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Meşalenin yılmaz bekçileri olarak, 19 Mayıs 1919'un 
102’nci yılında kutlamamızı büyük bir coşkuyla ger-
çekleştirdik. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 
özel günde; Kolej Marşı’mızı hep bir ağızdan söyledik. 
Törenin açılış konuşmasını ise Başkanımız Necdet 
Akdaş’91 yaptı. Yaptığı konuşmada, mezunlarımız 
arasındaki dayanışmanın daha da güçleneceğini vur-
gulayan Akdaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Bütün Ümidim Gençliktedir” sözünü bir kez daha 
hatırlattı. Etkinlik; Söz Büyüklerin bölümünde Gü-
ler Berkin’49 ve Baysan Bayar’58’in paylaşımları; Söz 
Gençlerin bölümünde de Doruk Pehlivan’16 ve Berna 
Kaplan’19’un konuşmaları ile devam etti. 

Tüm TED Ankara Koleji mezunlarının davetli olduğu 
bu özel törene; sanatçılarımız Elif Tecer’88, Gizem 
Berk’98 ve Burcu Soysev’91 performansları ile renk 
kattı. Tören, emekli öğretmenlerimizden Erol Şeran 
ve Zeynep Cuhruk’un konuşmasının ardından, 19 Ma-
yıs’ta 19 Hediye çekilişi ile devam etti. Kutlama, Me-
zunlar Koromuzun seslendirdiği birbirinden kıymetli 
eserler eşliğinde son buldu. 

Geçmişi anıp, gelecek günlerin umuduyla gerçekleş-
tirdiğimiz bu muhteşem etkinliğimize katılan herkese 
çok teşekkür ederiz. Sonsuza dek Atatürk'ün izinden 
ilerlemeye devam edeceğiz. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı 
Coşkusu Evlere Sığmadı
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SOSYAL SORUMLULUK

Kolejliler Eğitim için Koşuyor

Kolejliler Koşuyor, 2018 yılında TED Ankara Koleji 
Mezunlar Derneği’ne bağlı olarak kurulmuş bir koşu 
takımıdır. 

Büyük bir aile olarak eğlenmek, bir arada olmak gayesiyle 
birlikte, Antalya Runatolia ve İstanbul Maratonu başta 
olmak üzere bir çok koşuda meşalelerimize burs sağlamak 
için çabalayan bir ekibiz. Daha çok öğrenciye burs olanağı 
sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilmek için 
Türk Eğitim Derneği adına koşuyor ve başarılı ama maddi 
imkânı kısıtlı çocuklarımıza eğitim hayatları boyunca 
destek olmaya çalışıyoruz. 

3 yıl önce başlayan yolculuğumuzda gelinen süreç 
neticesinde 2020 yılı 41. İstanbul Maratonu’nda Adım 
Adım desteği ile TED ailesi olarak 1.680.378TL ile en 
yüksek bağışı alan sivil toplum kuruluşu olmanın ve TED 
ailesi içerisinde de Kolejliler Koşuyor olarak en yüksek 
bağışı toplayan takım olmanın gururunu yaşıyoruz. 
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Eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilmek için çıktığımız bu yolda, devlet 
okullarında okuyan 500 çocuğumuza burs sağlamayı hedefl eyerek 
başladığımız bu maratonu 611 çocuğumuzun elinden tutarak bitirdik.

2020 yılında Pandemi nedeni ile fi ziksel olarak parkura çıkamamış 
olsak da bu sene TED ailesi olarak kalabalık bir ekiple N Kolay 43. 
İstanbul Maratonu parkurunda çeşitli mesafelerde koştuk/yürüdük.

Ülkemize yapabileceğimiz en önemli yatırımın eğitim olduğu 
inancıyla 2021 N Kolay 43. İstanbul Maratonu’nu devlet okullarında 
okuyan başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı çocuklarımızın burs 
fonuna katkı sağlamak için koştuk. Kolejliler Koşuyor olarak 50 
kişi katıldığımız bu koşuya, Türk Eğitim Derneği adına toplam 306 
koşucu ile katıldık ve her bir koşucunun açtığı bağış kampanyaları 
neticesinde atılan bütün adımlarımızı, Adım Adım iyiliğe ve eğitim 
bursuna dönüştürmüş olduk. Kampanyamız bittiğinde yine harika 
sonuçlar almış olmak gurur verici.

43. İstanbul Maratonu’nda Kolejliler Koşuyor takımı olarak 24 kişi ile 
195.680,00TL bağış katkısı sağlayarak 65 çocuğumuza burs sağlamış 
olduk. Bu sonuçla birlikte TED ailesi içinde en çok bağış toplayan koşu 
grubu ve en çok bağışçı sayısına ulaşan koşu grubu liderliklerini almış 
olduk. İstanbul Maratonu TED ailesi genel sonucunda ise toplam 543 
çocuğumuzun 1 yıllık eğitim masrafını karşılamış olduk.

Her zaman olduğu gibi ana sloganımız ‘Eğitim Değiştirir’; bütün 
çocukların eğitimde fırsat eşitliğine sahip olabilmeleri için elimizden 
geldiği kadar koşuyor ve her adımımızda burs fonuna destek olmaya 
çalışıyoruz. Çabalarımız neticesinde, meşalelere burs sağlamak için 
koşan ve kampanya açan gönüllülerimizin sayısı Kolej mezunu olsun 
veya olmasın N Kolay 43. İstanbul Maratonu katılımcı sayısından da 
anlaşılacağı üzere her geçen gün artmakta ve buna paralel olarak 
Türkiye’nin her bir köşesine dağılan Eğitim Değiştirir sloganlı mavi 
formalarımızın sayısı arttıkça ne kadar güzel bir yolda olduğumuzu 
daha da iyi anlıyoruz.

Meşalelere ışık olmak için parkurlara çıkan, koşarak veya yürüyerek 
de olsa bağış sistemine destek olan, kampanya başlatan ve en 
önemlisi kampanyamıza destek olan herkese çocuklarımız adına 
teşekkürlerimizle...
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BİZDEN MUTLU HABERLER

Başarılarla Dolu Bir Hayat Gururumuz Levent Burnak'91

Esma Akın’89, 
2021 DCMRS 
ödüllerinde 
altın madalya 
almaya hak 
kazanmıştır. 

M. Görkem Elverici’92 Gururlandırdı

Amerika’ya Uzanan Başarı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Mali İşler Başkanlığı 
görevini sürdüren mezunumuz M. Görkem Elverici’92, 1 Temmuz 
2021 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevine getirilmiştir. 

Prof. Dr. Deniz 
Demiryürek’87, 
Hacettepe 
Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Dekanlığı görevine 
getirilmiştir. 

Levent 
Burnak’91, 
Nobel İlaç 
Spesifik Bölüm 
Müdürü ve 
MSS Pazarlama 
Müdürü olarak 
atanmıştır. 

Gururlandıran
Başarı

Oğul Ersin Üner’13, Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrenim gördüğü 
Emory Medical School’dan yüksek onur derecesi ve birincilikle mezun 
olmuştur. 

Kıbrıs’tan Gelen Gurur

Prof. Dr. Ülkem 
Cilasun’94, 
Kıbrıs Ada Kent 
Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi 
Dekanlığı görevine 
getirilmiştir. 
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Naz Öztürk’15, 
JESSUP 2021 
Uluslararası 
Kamu Hukuku 
yarışmasında 
dünya birincisi 
olmuştur. 

Hukuk’ta Bir Yıldız Uzmanlık Sınavında Kolej İmzası

Mezunlarımızdan Niyazi 
Akdaş’65 ve Murat 
Karahan’95, Gençlerbirliği 
Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu Üyeliğine, 
Nevzat Akçaoğlu’77 ise 
Gençlerbirliği Spor Kulübü 
Divan Kurulu Üyeliğine 
seçilmiştir. 

Nisan Dağ’04, yönetmenliğini yaptığı “Bir Nefes Daha” filmi ile Adana 
Altın Koza Film Festivali’nden ‘En İyi Yönetmen’ başta olmak üzere, 6 
ödülle dönmüştür. 

Mezunlarımızdan 
Dr. Onat Güner’15 2021 
Mart Tıpta Uzmanlık 
Sınavı’nda rekor bir puanla 
birinci olmuştur.

Mezunlarımızı tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

Gençlerbirliği'ne Kolej İmzası

Nisan Dağ’04 
Altın Koza Film 
Festivali’ne 
Damga Vurdu
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PORTRE

Sana bol ödül getiren fi lminden başlayalım sohbete. 
“Bir Nefes Daha”da çok güçlü üç duygu yarışıyor. Madde 
bağımlılığı, müzik tutkusu ve aşk. Merak edenler yarışı kimin 
kazandığını fi lmi izleyip görebilirler. Şimdi fi lmin hikayesini 
senden dinleyelim: 
Film uyuşturucu bağımlısı, bir yandan da müziğe tutkusu olan, 
zor şartlar altında yetişmiş bir gencin hikayesini anlatıyor. Bol 
inişli çıkışlı, aşk, uyuşturucu, müzik üçgeni ortasında dolanan 
bir fi lm. Karşımıza bu fi lm aşk fi lmi mi, uyuşturucu fi lmi mi 
yoksa bir müzik fi lmi mi sorusu çıkıyor zaman zaman. Ben bu 
kadar katı bir kalıpla fi lm yapmayı hep reddettim. Hayat da 
böyle ya! Fehmi’nin bağımlılığı kariyerini etkiliyor. Kariyerindeki 
duruşu aşk hayatını etkiliyor, aşk hayatı bu üç faktörün hepsini 
birden karıştırıyor. 

Peki, biz sıradan insanlar iş hayatına mola vermek için 
sinemaya gidiyoruz ve tadını çıkarıyoruz. Siz “iş”ten 
uzaklaşmak için ne yapıyorsunuz?
Sinema benim için bir tutku ama fi lm izlemekten de çok keyif 
alıyorum. Ama tabii bir mesleki deformasyondan dolayı sürekli 
kafamda bunu nasıl çekmişler, bu diyalog doğal olmamış. 
Burada oyunculuk nasıl gibi mesleki yerlerden takılıyorum 
izlerken. Dolayısıyla bazen kendimi tam olarak kaptıramıyorum. 
Bazen de kaptırmak istemiyorum. Sürekli olarak zihnimi aktif 
tutmak istiyorum. Ama kafa boşaltmak için eğlencelik fi lmleri 
izlediğim oluyor. O ayrı bir ihtiyaç. 90’lar komedilerini severim. 
Groundhog Day örneğin... 

Ben kendimi iş yapıyormuş gibi hissetmiyorum bu arada. 
Ailemden endişe edenler oldu, Nisan’ın bu işkolikliği ne olacak 
diye. Ben işkolik değilim ki, bunu yapmak için yaşıyorum. Her 
gün uyanmak için sebep bu. 

Ne güzel anlattın. Peki, sanatla ilgili kafamı meşgul 
eden bir konu var. Uzun bir süredir fi lmlerde distopya ve 
antikahramanları izliyoruz. Mutlu sonlara inanmaz olduk. 
Sanat bu karamsarlığı körüklüyor olabilir mi?
Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan sorusu gibi. 
Mutluluk kısa anlara serpiştirilmiş bir duygu. Devamlı olarak 
korunabilecek bir şey olmadığı için mutlu son çok gerçekçi değil 
diye düşünüyorum. 

Benim ideal zevkim son sahnede mutluluğa göz kırpıp bir umut 
vermek. Sonsuza dek her şey mükemmel olacak gibi gerçekçilik 
barındırmayan iddialı bir bitiş noktasını inandırıcı bulmuyorum. 

Nisan Dağ'04 ile Bir Nefes Daha 
En başarılı yönetmen sıfatını gururla taşıyan Nisan Dağ'04 ile 

Ankara-İstanbul söyleşisi yaptık. 

Nisan Dağ'04

Nisan Dağ'04 olarak benim iç sesim dediğin, ayak izlerini 
takip ettiğin bir yönetmen, yazar ya da kahraman var mı?
Hayata onun gibi baksam keşke dediğim bir karakter var: Greta 
Gerwig’in canlandırdığı Frances Ha. Frances Ha’nın karakterinin 
hayata ve kendine karşı dürüst olmaya dair bir yolculuğu var. 
Bir de Greta Gerwig aynı zamanda yönetmen, oyuncu ve yazar. 
Kendime rol model olarak aldığım bir sinemacı. 

Türk dizileri dünyada çok popüler. Sinemamız için de Hint 
Sineması, Kore Sineması, İran Sineması gibi özgün bir 
kimlikten söz edilebilir mi? 
Dizi ve sinema diye ayırırsak dizi sektörü epey iyi bir noktada. 
Özellikle Ortadoğu’da pazar payı çok büyük. ABD, İspanya, 
İtalya’ya da satılıyor. Platformların ülkemize gelmesiyle online 
diziler de başladı. Euro ve dolar kaynağı olanlar için çok düşük 
maliyetli olması da Türkiye’yi cazip kılıyor. 

Sinema olarak  İtalyan sineması dediğimiz bir ruh vardır. Ya da  
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Romanian new wawe diye bir akım var. Bizim sinemamızda özgün bir tek 
ses yok. 2000’lerin başında sanat fi lmi dediğimizde Zeki Demirkubuz, 
Nuri Bilge Ceylan tarzı kabul gördüğü için bunları örnek alan işler vardı 
ama şimdi yavaş yavaş o dünyaya tam oturmayan ama tam ticari ve 
seyirci odaklı işlere de oturmayan, ikisinin arasında var olmaya başlayan 
işler var. 

Ben insanlarla iletişim kurmak için fi lm yapıyorum. Tabii sanatsal 
kaygılarım da var ama seyirciyi eğlendirmek düşündürmek, bir yolculuğa 
çıkarmak gibi kaygılarım da var. Arafta yapılan işler bence çok kıymetli. 

Bir Nefes Daha ile Santa Barbara’da ve Tallinn’de En İyi Yönetmen, 
Altın Koza’da En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini aldın. Seni 
en çok heyecanlandıran ödülün hangisi?
2021 Tallinn’den aldığım En İyi Yönetmen Ödülü. 

Oraya çok maceralı gitmişsin ama…
Evet, 24 fi lm yarışıyordu. Her bir yönetmen geçmişinde çok büyük başarılar 
elde etmiş. 80 yaşında Oscarlı bir yönetmen vardı. Benim bir beklentim 
yoktu ve ödül törenine kalmadan Türkiye’ye dönmüştüm. Törenden bir 
gün önce festival komitesinden e-posta aldım. Ödül alıyorsun hemen 
gelebilir misin diye. Pandemi pik noktasında. Hemen PCR testi yaptırdım. 
Sonuçlar gelir gelmez biletimi aldılar. Sabaha karşı,  sadece altı saat sonra 
havaalanındaydım. O ödül, şampiyonlar ligini kazanmak gibiydi. 

Nisan Dağ’a yeni projelerinin, yeni ödüllerinin röportaj sözünü alarak 
veda ettik.  
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BİZDEN HABERLER

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Dönem Elçileri 1.Çalıştayı 4-5 Aralık tarihinde Patalya Otel’de gerçekleşti. 
Toplamda 37 dönemin katıldığı Dönem Elçileri Çalıştayı, Başkanımız Necdet Akdaş’91’in konuşması ile başladı. Baş-
kanımız Akdaş konuşmasında “Gerçekleştirilecek olan çalıştaylarla Dönem Elçilerimiz aracılığı ile sahip olduğumuz 
büyük potansiyeli açığa çıkarmayı, dayanışmamızı çoğaltmayı hedefl iyoruz. Toplumsal sorumluluklarımızı gerçek-
leştirmek, mezun dayanışmamızı derinleştirmek Dernek Yönetimimizin öncelikli görevidir. Üyelerimizin ve tüm me-
zunlarımızın çalışmalarımızda etkin biçimde yer almaları bizi daha da güçlü kılacaktır” dedi.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Dönem Elçileri 1.Çalıştayını Gerçekleştirdi.

20



Çalıştayın moderatörlüğü ise 72 Dönemi Elçisi Azmi 
Kişnişçi tarafından gerçekleştirildi. Dönem Elçileri-
miz, ilk kez bir araya gelmelerine karşın çalıştayda 
zengin bir içerik üretti. Birinci günde, fi kir alışveriş-
lerine ve sunumlara ağırlık verilirken, ikinci günde; 
ilk günün değerlendirmesi ve yorumlarının ardından, 
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehliva-
noğlu TED’li kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Konuşmasının ardından Pehlivanoğlu, en genç 
Dönem Elçimiz Eris Ülgen’19 ve en yaşlı Dönem Elçi-
miz Ahmet Hamdi Beştaş’67’ye katılım sertifi kaları-
nı takdim etti. Çalıştayın sonunda tüm katılımcılara 
katılım sertifi kası ve aidiyet ürünleri hediye edildi. 

Derneğimiz adına bir ilki gerçekleştirdiğimiz çalış-
tayımızda, moderatörümüz olma görevini özveri ve 
içtenlikle kabul eden kıymetli büyüğümüz Azmi Kiş-
nişçi’72 başta olmak üzere, pandemi koşullarında ka-
tılıp değerli katkılar sunan tüm Dönem Elçilerimize, 
Kurul Üyelerimize, çalışanlarımıza ve emeği geçen 
herkese gönülden teşekkürlerimizi sunarız.
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ADVERTORIAL

İyi bir eğitim alarak öğrenim sürecinizi tamamladığınızı 
biliyoruz. Eğitim hayatınızın başarınız üzerinde nasıl bir 
etkisi oldu?
Fransız kültürü ile ilk kez üç yaşındayken tanıştım. Üniversi-
teden mezun olana kadar da Frankofon bir eğitim aldım. De-
dem ve babam da Fransız ekolünden. Aslında aile olarak çok 
eskiden beri içinde olduğumuz bir kültürden bahsediyoruz 
diyebilirim. Üniversite yıllarımı Paris gibi bir şehirde geçir-
diğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Gastronominin, 
şarabın, modanın, sanatın göbeğinde okudum. Tek başıma 
yeni bir şehre taşındım ve farkettim ki, yapacak ve keşfe-
decek çok şey var. Tüm öğrenim hayatım dolu dolu geçti. Bu 
vesile ile ciddi bir vizyon ve gusto geliştirdiğimi düşünüyo-

rum. Fransız kültürünün zenginliği kadar, eğitim anlayışı da 
çok önemli. Bizde hedef, daima analitik zekayı geliştirmek, 
atılan her adımın sonuçlarını da kavrayabilmek üzerineydi. 
Bu da daha detaycı ve analiz yönü kuvvetli bireyler olarak 
yetiştirdi bizi. Fransız kültürünün bu kadar içinde olmanın 
başka getirileri de oldu kuşkusuz. Mesela sektörde başa-
rımızı uluslararası platforma taşımak ve global bir oyuncu 
olabilmek için Fransa’nın Bordeaux bölgesinde iki bağ ve 
şaraphane satın aldık; Château Claud-Bellevue ve Château 
La Croix Lartigue. Bu sayede 2016 yılından beri Fransa da 
üretim yapıyoruz. 

Aile şirketinde kariyerinize devam ediyor olmak sizin 
için ne ifade ediyor? Bu durumun size kariyer anlamında 
olumlu ve olumsuz etkileri neler?
Her şeyden önce müthiş bir sorumluluk hissettiriyor. Çünkü 
aileniz bir değer yaratmış. Sektöründe lider ve öncü olmuş 
Kavaklıdere ismini sürdürme, geleceğe taşıma sorumluluğu, 
benimle birlikte yetişen üçüncü kuşağın temel duygusu. Öte 
yandan böyle bir mirasa sahip olmak çok değerli ve gurur ve-
rici. Zor kısmı da her daim objektif bakış açısını koruyarak, 
olaylara duygusal açıdan yaklaşmamaya çalışmak.

Kavaklıdere Şarapları Türkiye’nin ilk özel şarap üreticisi ol-
ması dolayısıyla oldukça köklü ve kaliteli bir marka. Ailenin 
üçüncü kuşak temsilcisi olarak markanızın bugün geldiği 
noktayı neye borçlu olduğunu düşünüyorsunuz?

Mükemmeliyetçilik, daima daha iyisini yapabileceğimize 
inanarak ilerlemek.

Konusunda uzman tecrübeli bir ekibimiz var. Bununla bera-
ber detaycı yaklaşımımız, üretime ve bağa yönelik yatırım-
larımız, köklü geçmişimizden aldığımız gücün de katkısı çok 
büyük. Ve tabii ki yaptığımız işe olan tutkumuz. 

Şarap sektörü için oldukça önemli adımlar attığınızı bili-
yoruz. Markanızın pazarlama faaliyetlerini yürütürken ne 
gibi stratejiler izliyorsunuz? 
Anadolu’nun, şarap tarihindeki özel yerini vurgulamak, Ana-
dolu mirasına; Türk üzümlerine sahip çıkmak ve Türk Şarap-
çılığının uluslararası platformda yer edinmesini sağlamak 

Bağdan Kadehe
Uzanan Yolculuk

Kavaklıdere Şarapları Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Cevza Başman başarı dolu kariyerini ve 
Kavaklıdere Şarapları’nın dünya mutfağına uzanan köklü ve 

kaliteli serüvenini anlattı…
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çok önemli. Bunun için yurtdışındaki prestijli şarap yarış-
malarına ve fuarlara katılıyoruz. Kavaklıdere, asra yaklaşan 
tecrübesiyle Türkiye’nin en eski üreticilerinden olsa da, sek-
törüne yön veren ve sürekli kendini yenileyen bir marka. Bir 
ilke imza atarak, dünyaca ünlü şarap kadehi ve karaf üreti-
cisi olan Riedel ile ortak çalışmamızın sonucunda ilk kez bir 
Türk üzümü için kadeh tasarlandı. Öküzgözü üzümümüz için 
bütünüyle özel bir tasarımın ürünü olan kadeh, 2017 yılın-
da Avusturya’nın Kufstein şehrinde, Riedel ekibi ile birlikte 
titizlikle sürdürdüğümüz tadımlar sonucunda ortaya çıktı. 

Bağ yatırımları ile Türkiye’de kaliteli üzüm bulunurluğunu 
arttırmayı hedef alan bir markayız. Bağda iyi tarım uygula-
maları yaparak organik tarım konusunda her geçen gün ça-
lışmalarımızı geliştiriyoruz. Üretim anlamında vizyonumuz 
her zaman daha iyisini üretmek ve bunun için gerek vitikül-
tür gerekse vinifi kasyon konusunda yabancı danışmanlarla 
hiçbir ezbere dayanmayan, sürekli gelişime açık bir çalışma 
sürdürüyoruz. Türkiye'nin yedi farklı bölgesinde 25'den faz-
la üzüm çeşidi işleyerek farklı tatlar ve hikayeler sunuyoruz 
tüketiciye. Bu zenginliğimizi yeni ürünlerle taçlandırıp şa-
rapseverlerle buluşturmak, pazarlama iletişimi açısından da 
ambalaj, marka konusunda şarapseverlerle aramızdaki tek 
sürekli bağı geliştirmek için devamlı üzerine çalışıyoruz. 

Bugün baktığımızda Kavaklıdere Şarapları’nın pazarla-
ma, insan kaynakları ve üretim kısımlarının başında siz 
de dahil ailenizin üçüncü kuşak genç ve başarılı kadınla-
rını görüyoruz. Bu durumun sizin için ne anlam ifade edi-
yor? 
Markanın dinamizmini korumak ve marka yüzüne olabildi-
ğince yeni jenerasyonun karakterini yansıtmak çok değerli. 
90 yılı aşmış bir markayız ve yeni jenerasyondan üç kadın 
artık işin içinde. Yaklaşık sekiz senedir aile şirketimizde, yö-
netim kurulu üyesi ve pazarlama direktörü olarak görev alı-
yorum. Kardeşim Aslı Başman üretim departmanımızda ça-
lışıyor ve Bordeaux’daki yatırımımız Maison Kavaklıdere’nin 
tüm sorumluluğu kendisinde. Kısa süre önce kuzenimiz 
Zeynep Başman’ın da aramıza katılarak insan kaynakları 
departmanımızda aktif rol alması ile ile beraber bizim genç 
yüzümüzün markaya yansımasını çok önemli buluyorum.

Fransa’nın Bordeaux bölgesinde, Castillon’da satın aldı-
ğınız iki bağda üretilen şaraplarınız dünyanın en etkili 
şarap eleştirmenlerinden oldukça yüksek notlar aldı. Bu 
başarının sırrını bizlere anlatır mısınız?
Castillon Côtes de Bordeaux bölgesinin Saint Emilion kalker 
platosunun devamında bulunması kalite için oldukça önem-
li. Bu değerli toprak yapısında, üzümlerimizi iyi tarım uygu-
lamaları ile yetiştirip, en iyi olgunlukta hasat ediyoruz ve 
kaliteli şarap yapmak için her geçen gün daha fazla çabalıyo-
ruz. 2016 yılından beri Castillon Côtes de Bordeaux teruarını 
en iyi ifade eden şaraplar yapmayı ve her zaman kalitemiz 
ile ön planda olup daha yüksek notlar almayı hedefl iyoruz. 
Ayrıca, dünyanın önde gelen danışmanları ile birlikte ilerli-
yoruz, Derenoncourt ekibi, Bordeaux’da da destek oldukları 
gibi Türkiye’de de bize destek veriyorlar.

Kavaklıdere olarak Türkiye'nin en büyük bağ yatırımcısı-
sınız. Şarap endüstrisinin Türkiye’de geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye, coğrafi  konumu nedeniyle, bağcılık için güçlü bir 
potansiyele ve köklü bağcılık kültüründen gelen zengin 
bir genetik kaynağa sahip. Türk şarapçılığının uluslararası 
platformda yer edinmesini sağlamak için ihracat anlamın-
da dünyaya bu zenginliği sunmak çok değerli. Ancak ihracat 
rakamlarına göre, özellikle bizden daha sonra sektöre giren 
ülkelerin önümüzde olduğunu görünce daha çok yolumuzun 
olduğunu düşünüyorum. Sağladığı yüksek katma değer ile 
şarapçılıkta, devlet kontrollü destekler ve bu konunun ge-
lişmesi için uygulanan teşvik edici politakalar çok kıymetli.

Pendore Bağları, İç Ege’de yer alıyor. 214 hektar bağ alanında 15 farklı üzüm 
çeşidi yetiştiriyoruz.

Pendore Bağları, Türkiye’nin en büyük tek parça bağ yatırımı. Cumhuriyet’in 
ilanından sonra Kemaliye ismini alan kasabanın yakınlarında bulunan Pen-
dore Bağları, adını Yunanca “beş köy” anlamına gelen “pence horyos” tan 
alıyor. Ayrıca burada bir de üretim tesisimiz mevcut. 2005 yılından itibaren 
faaliyet gösteren Pendore Üretim Tesisleri’nde Château tarzı üretim yapıl-
maktadır. Gece hasat edilen üzümlerin kalite kaybı yaşamadan, meyvemsi 
aromalarının ve canlı tazeliklerinin korunması sağlanmaktadır.
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GİRİŞİMCİ KOLEJLİLER

Başkent’in işlek merkezlerinde işletmeleri bulunan ve giderek 
büyüyen bir marka olan Pizza ll Forno’nun sahibi, başarılı girişimci 

TED Ankara Koleji mezunu Utku Özer’03 ile markasının kuruluş 
hikayesi ve başarısının sırrı üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. 

Markasının bugün geldiği noktayı misafi rlerinin beklentisine karşılık 
vermenin sonucu olarak gördüğünü anlatan Özer’03, Kolej’e hala 

vefa borcu olduğunu hissettiğini söyledi.

Hamurunda Mutluluk Var;
Pizza Il Forno
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Merhaba, öncelikle sizi tanımak isteriz. Aile ve eğitim haya-
tınıza dair neler söylemek istersiniz?
Merhaba, Haziran 1984’te Ankara’da doğdum ve mutlu bir ço-
cukluk geçirdim. Ailem, bana sunabileceği bütün sosyal aktivi-
teleri ve imkanları cömertçe sundu. İlköğretim ve lise hayatımı 
TED Ankara Koleji’nde, lisans eğitimimi de Bilkent Üniversitesi 
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nde tamamladım. Üniver-
siteye girene kadar mutfak, hayatımın hiçbir alanında yoktu. 
Hatta o kadar uzaktım ki kendime sandviç bile yapmaya üşe-
nirdim. Üniversitede okurken stajlarım sayesinde mutfağa gir-
dim ve restoran dünyasıyla tanıştım. Bir şekilde bu dünyadan 
kopamadım.

Bir Kolejli olarak aldığınız eğitim iş hayatınızda size nasıl bir 
fayda sağladı? 
Kolej, devasa bahçesi ve nüfusuyla ilk günümde beni biraz ür-
kütmüştü; ama her gün bu çatının altında hayatıma yön veren 
olaylarla ve insanlarla tanıştım. Okul hayatım boyunca çok iyi 
bir öğrenci olamadım. Ama ailemden sonra, Kolej çatısı altında 
iyi bir insan nasıl olunur onu öğrendim. Kolej’e hala vefa bor-
cum olduğunu hissediyorum; bu yüzden Pizza Il Forno markası 
olarak bazı sosyal sorumluluk projelerinin içinde olmak istedik. 
Şimdilik TED ile yürüttüğümüz SMS kampanyası ve Il Forno ta-
rafından verilen bursumuz mevcut. Ayrıca cinsiyetsiz ve eşitlik-
çi çocuk oyunlarını öğrencilerimizle buluşturuyoruz.

Markanızı oluşturma serüveninizden bahseder misiniz?
Başka mutfaklarda çalıştığım süre boyunca kendi yerimin ha-
yalini kuruyordum. Fakat böyle bir bütçem yoktu. 2013 yılında 
15 kişinin oturabileceği küçük bir dükkân tutup, Samanpazarın-
dan aldığımız sandalye ve masalarla işe başladık. Başlangıçta 
çok küçük bir ekiptik, misafi rlerimizle arkadaş olmuştuk. Hatta 
bazı akşamlar dükkânı onlara emanet edip, yakın yerlere paket 
bırakıp gelirdim. Sanırım bu samimiyet bizim sevilip, kabul edil-
memizi sağladı. Bilkent şubemizle beraber de şubeleşme ma-
ceramız başladı.

Bugün büyükşehirlerin en popüler ve uğrak noktalarında res-
toranlarınıza rastlamak mümkün. Böylesine geniş bir yapı-
lanmayı aynı kalite standartlarında nasıl sürdürüyorsunuz? 
En zorlandığımız konu bu oldu. Tek başınayken herkesle birebir 
ilgilenip, isteklerini karşılayıp mutsuzluklarını hızlıca giderirdik. 
Fakat sayımız arttıkça bunun için arkadaşlarım ve iş ortakları-
mızdan yardım alıyoruz. Bununla beraber, takip ettiğimiz stan-
dartlar var ve buna her şubemizin uymasını sağlayacak güçlü 
bir ekip kurduk.

Sizce Pizza Il Forno’yu böylesine bir başarıya götüren sır ne-
dir?
Bence en önemlisi; samimiyet, mütevazilik ve misafi rlerimizin 
beklentisini karşılama isteğimiz ve bunu sürdürmek için olan 
ısrarımız.

Markanıza dair gelecek planlarınızdan bahseder misiniz? 
Pizza Il Forno’ yu dünya çapında bir marka yapmayı düşü-
nüyor musunuz?
Pizza Il Forno, Ankara çıkışlı bir marka ve bizim için çok önemli. 

Şu anda şehir dışı operasyonumuz başladı. Eskişehir ve İstan-
bul’da şubelerimiz açıldı ve açılmaya devam ediyor. Başladığım 
noktada şubeleşmek gibi bir hayalim yoktu. İstanbul operas-
yonumuzun büyüklüğü bizi olası bir yurt dışı operasyonuna 
hazırlar diye düşünüyorum. Fakat şu anda, sosyal sorumluluk 
projelerimiz ile ilgilenerek bunların çeşitlenmesini istiyoruz. Bir 
çocuk sahibi olduğum için yaptığımız ve sponsor olduğumuz 
projeleri genişleteceğiz. Eşitlikçi, cinsiyetsiz tiyatrolarımızın 
sayısını arttıracağız. Bununla beraber, masal kitabı projemiz 
ve okullarda yapacağımız workshoplarla, söyleşilerle bu bilinci 
arttırmaya çalışacağız.

25

KOLEJLİLER    ŞUBAT 2022



BİZDEN HABERLER

Mayıs ayında, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği K-İnsan Komitesi Üyesi 
Aziz Yenigün’15’in Hentbol Milli Takım Oyuncusu Doruk Pehlivan’16 ile ger-
çekleştirdiği sohbette; sporun dünü ve bugününü masaya yatırdık. 

Spor ve Başarıyı
Konuştuk

Pazarlama Taktikleri Üzerine 

Mayıs ayında, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Kariyer Komitesi Üyesi 
Efe Sözer’17 moderatörlüğünde, Danone SN Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğ-
du’87 ile Pazarlama hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Yayınımızda; pazar-
lama mesleğinin tanımı, bu alanda çalışmak isteyenlere sektör ve iş hakkında 
bilgiler, yurt içinde – yurt dışında mesleğe bakış ve yıllar zarfında edinilen tec-
rübeler üzerine konuştuk.

Mayıs ayında,TED Ankara Koleji Mezunları Derneği K-İnsan Komitesi Üyesi Doç Dr. Ebru Güven’87 moderatörlüğünde, Öğ-
renci Koçu-Eğitmen Nem Ayşen İpekoğlu’82 ve Endüstri Mühendisi- Networking Eğitmeni Sezin Çağlayan’98 ile zoom üze-
rinden gerçekleştirdiğimiz “Kişiliğin Renkleri” konulu sohbetimizde; karakter renklerinin tanımı, bunu iş hayatımızda nasıl 
kullanabileceğimiz gibi başlıkları konuştuk. 

Nisan ayında, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği K-İnsan Komitesi Üyesi Emrah Cengiz’98 
moderatörlüğünde, Atıksız Ev Blogu Kurucusu Selvi Kayın Gürevin’93 ile “Atıksız Yaşam” ko-
nulu sohbetimizi gerçekleştirdik. Sohbette; atıksız yaşam pratikleri ve doğru tüketim alış-
kanlıklarını konuştuk.

Kişiliğin Renkleri…

Atıksız Yaşama Merhaba!
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Nisan ayında, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dt. 
Duygu Aytaç’98 moderatörlüğünde, İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm. Prof. 
Dr. Burçak Kayhan’84 ile "Sindirim Sistemimiz Neleri Sever?" konulu sohbetimizi 
gerçekleştirdik. Sohbetimizde günlük hayatta tükettiğimiz yiyeceklerin sindirim 
sistemimiz üzerine etkisini ve yiyecekleri kolay sindirmemize olanak sağlayan des-
tekleyici besinleri konuştuk. 

Sindirim Sistemimiz
Neleri Sever?

Sen Önemlisin ile İçsel Denge
Eylül ayında, doğduğumuz andan itibaren 
edindiğimiz değerlerimizin farkına varmak ve 
içimizdeki farklı boyutlar arasında denge sağ-
lamanın yollarını keşfetmek için Doç. Dr. Ebru 
Güven’87 moderatörlüğünde Nem Ayşen İpe-
koğlu’82 ile “Sen Önemlisin” adlı atölye çalış-
masını hibrit olarak gerçekleştirdik. Bizimle 
birlikte olan tüm katılımcı ve izleyicilerimize 
teşekkür ederiz.

Kolejli Kadınlar
İz Bıraktı
Kasım ayında, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği K-İnsan Komite 
Üyesi İlknur Seven'80 moderatörlüğünde gerçekleştirilen "İz Bırakan 
Kolejli Kadınlar" serimizin yeni döneminde ilk konuğu Eski Devlet Bakanı 
Ayfer Yılmaz'74 oldu. Bizimle birlikte olan tüm katılımcı ve izleyicileri-
mize teşekkür ederiz.

Nisan ayında,TED Ankara Koleji Mezunları Derneği K-İnsan Komitesi Üyesi İlknur Seven’80 
moderatörlüğünde, Rejisör ve Tiyatro Sanatçısı Murat Atak’80 ile "CoronART: Pandemi 
Döneminde Sanat" konulu sohbetimizi gerçekleştirdik. Sohbette; pandemi döneminin tüm 
sanat dallarını nasıl etkilediğini ve sanatın nereye doğru evrildiğini konuştuk. 

Pandemide Sanat
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BİZDEN HABERLER

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Kariyer Komite Üye-
si Meltem Ferendeci Özgödek’83’ün konuğu Türk Traktör 
İnsan Kaynakları Profesyoneli Agile Koç Ceren Ertem’97 
oldu. 2 Şubat Çarşamba günü zoom üzerinden gerçekle-
şen etkinlikte; "İnsan Kaynakları Nereye Evriliyor?" konusu 
masaya yatırıldı. Katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Kolejli Şairlerle Şiiri Konuştuk
Edebiyat Kulübümüzün Şubat ayı etkinliği şiir dolu geçti. 28 Şubat 
günü zoom üzerinden gerçekleşen etkinliğimizde; şairlerimiz Kadri 
Yamaç'76 ve Barış Teoman’92 ile şiir hakkında konuştuk, dinleyici-
lerimizin en sevdiği şiirleri dinledik. Bu harika etkinlikte bizimle olan 
herkese teşekkür ederiz. Şiirle kalmaya devam edin…  

Çikolata Tadında Bir Gün
13 Şubat Pazar günü lezzetli mi lezzetli bir yoluculuğa çık-
tık. Etkinlikte gerçekleştirilen tadımların yanı sıra Meltem 
Kocabalkan Girgin’86 ve Tuna S.Kocabalkan’ın sunumlarıy-
la çikolatanın tarihi, üretim yöntemleri, çeşitleri, kalitesi 
üzerine ve adeta bir sanat haline getirdikleri çikolata yapı-
mına dair bilgiler edindik. Bu, oldukça keyifl i ve lezzet dolu 
günde bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ederiz.

İnsan Kaynakları Nereye Evriliyor?
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TEKNOLOJİ

Gelişen teknoloji her alanda değişimi beraberinde getirirken oyun dünyası da bundan 
nasibini alıyor. Ancak, nostaljiye duyulan özlem ve teknoloji bir araya gelince ortaya 
çıkan dünyanın çekiciliği oyun severler için bambaşka bir dünyanın kapılarını açtı.

Oyun Dünyasında
Yeni Dönem:

Remake ve Remaster 
Oyunların Yükselişi

Kerem Orhan

Son dönemde Remastered ve Remake oyunların sayısında 
bir anda ortaya çıkan yükseliş oyun dünyasının gündemine 
oturdu. Çok yakın zamanda piyasaya sürülmüş oyunların 
dahi Remaster ve Remake versiyonları sunulmaya başladı. 
Üstünden birçok teknolojik dönemin geçtiği oyunlardan 
ziyade bu oyunların tercih edilmesinin altında birçok sebep 
var. Peki bu sebepler oyun dünyasını iyi yönde mi etkiliyor 
yoksa sektördeki tıkanmanın bir başlangıcı mı? Para amaçlı 
yapılan yatırımlar mı yoksa devasa oyun fi rmalarının oyuncu 
kitlelerine nostalji sevdasıyla sunduğu yapımlar mı? Gelin 
beraber inceleyelim.

Eskiye Dönüş:Nostalji
Dünyanın içinden geçtiği en zor dönemlerden biri olan 
pandemi her alana etki ettiği gibi oyun dünyasını da 
etkiledi. Bu tarz oyunlar daha önce piyasaya sürülmüş 
olsa da Remastered oyunların artışı korona dönemi ile 
başladı. İnsanların eve kapanması, evde vakit geçirirken 
oyun konsollarına ve bilgisayarlara yönelmesi, oyun 
fi rmaları için büyük bir fırsat yarattı. Ancak burada dikkat 
çeken nokta; neredeyse tüm oyun fi rmalarının, daha önce 
piyasaya sürmüş olduğu oyunları revize ederek tekrar oyun 
tutkunlarına sunması oldu. Bunun en büyük sebebi, oyun 
fi rmalarının zaten belli bir yaş aralığının ilgisini kazanmış 
olması sebebiyle artık hedef kitle değiştirmiş olmasıydı. Yeni 
hedef bir üst jenerasyondu. Çocukluğunda disketler veya 
CD’lerle oyun yüklemiş, oyunların altını üstüne getirmiş bu 
jenerasyonu etkilemenin yolu muhteşem grafi kler, kusursuz 
oyun mekanikleri veya çok güçlü online platformlar değildi. 
Bu neslin daha önceden deneyimlediği ve özlediği yerden 

yakalamak çok önemliydi. Bu özleme kapılıp Remaster 
oyunlar furyasından alışveriş yapanlar arasında ben de 
vardım.

29 Haziran günü “Diablo 2: Resurrected” adlı oyunun ön 
siparişini verip elime ulaşmasını heyecanla bekledim. Peki 
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bu heyecanın sebebi neydi? Remastered olmasına rağmen 
grafi kleri çok mu iyiydi? Dönemimiz oyunlarından God of 
War, RDR 2, Death Stranding ile kıyaslarsak yanına bile 
yaklaşamaz. Mekaniğinin ve kontrollerinin çok mu olmasıydı? 
Artık PS5 konsolu ve reaksiyon hızı ile mekaniklerin, tepki 
sürelerinin çağ atladığı dönemde mi?  Kesinlikle hayır. Peki, 
bu oyundan sonra benzeri bir oyunun çıkmaması mı? Bu da 
tam anlamıyla yanlış olur. Çünkü Diablo bir türün öncüsüydü, 
İzometrik RPG türünde çıkan Path of Exile, Torchlight  hatta 
tekrar aynı fi rma tarafından üretilen Diablo 3 bu konuda tam 
anlamıyla çığır açmıştı. Bu oyunu benim tekrar oynamak 
istememin tek sebebi anılardı. Çocukluğumda üzerimde 
bırakmış olduğu etki ve heyecandı. Üstünden birçok oyun 
ve teknoloji harikası deneyimler geçmesine rağmen, o 
dönemde benim üstümde bıraktığı iz paha biçilemezdi. 
Tekrar o koltuğun başına oturup bu anıları canlandırmak için 
almıştım. Belli ki benim gibi düşünen ve hisseden milyonlarca 
insan varmış. Oyunun satış rakamlarına baktığımız zaman 
bunu rahatlıkla görebiliyoruz.

İçerik Üretmek
Oyun fi rmalarının amacının sadece oyunculara bir nostalji 
hissi yaratmak olduğunu söylemek doğru olmaz. Amaç bir 
önceki jenerasyonu da pazara katmaktı. Peki, bunun yanında 
üzerinden çok az süre geçmiş oyunların bile Remaster 
yapılmasının sebebi neydi? Nostalji hissiyatı ne zaman 5 
sene öncesine kadar düşmüştü? Yeni içerik üretmek varken, 
neden daha rafl ardan bile inmemiş oyunların Remastered 
– Remake hali sunulsun ki?  Aslında, birçok fi rma yeni 
projelerini kenara koyup Remasterlara yoğunlaşmıştı.  Bu 
durum fi rmaların sunmak istedikleri işlere bakıldığında çok 
tehlikeli bir başlangıcın habercisiydi. Mevcut durum içerik 
olarak tükenmenin sonucuydu. Firmalar, içerik üretmekte 
zorlanmaya başlamış, her türde üretilmiş oyunların sayısı 
fazlasıyla artmış ve hedef kitleye oyun beğendirmek gitgide 
zorlaşmıştı. Bunun yanı sıra grafi k, ses, müzik ve senaryo 
açısından artan maliyetler oyun fi rmalarının işlerini daha da 
zorlaştırmıştı. Artık risk çok daha büyüktü. Bu da fi rmaları 
güvenli alanda kalmaya itti. Özellikle pandeminin getirdiği 
ekonomik krizde, fi rmalar serinin hayranları olan hazır 
oyuncu kitlesine düşük maliyet ve az çalışmayla yeni bir ürün 
sunmuş oldu 

Oyun dünyası her gün onlarca farklı oyunla büyümeye 
devam etse de orijinal içeriklerin sayısı oldukça azaldı. 
Oyunlar birbirini tekrar ediyor, birbirlerinin iyi veya kötü 
birer kopyası olarak piyasaya sürülüyordu. Tüm bunlar 
aslında Hollywood’unda son zamanlarda yaşadığı içerik 
üretme ve yaratıcılık sorununa benziyor. İyi satış rakamları 
yakalamak ve meşhur bir oyuna sahip olmak artık tahmin 
ettiğimizden çok daha zor ve maliyetli bir hal aldı. Bu sebeple 
fi rmalar yenilikçi ve özgün hikâyeleri bir kenara bırakıp, hızlı 
ve hazır kitleye yönelik üretime geçtiler. Her şeye rağmen 
birçok oyun temasında önümüze iyi örnekler de çıkabiliyor. 
Örneğin; Ortaçağ temalı bir oyun yapmak isteseniz karşınıza 

Witcher serisi, God of War serisi, Dark Souls  serisi çıkıyor. 
Uzay temasına yönelmek isterseniz karşınıza Star Wars 
markası çıkıyor. Distopik bir dünyaya yönelmek isterseniz 
karşınıza Fallout ve Outer Worlds çıkıyor. Daha da detaya 
inip Steampunk bir evrenden adım atsanız karşınıza 
Dishonored serisi çıkıyor. Evrenleri bir kenara bırakıp, tür 
olarak baktığınızda benzerlerinin en iyileri çoktan tacını 
takmış koltuğunda oturuyor. 

İyi Yapıldığında…

Oyun dünyası her geçen gün birçok farklı ve yeni deneyimi 
aramıza katıyor. Aralarında Remaster- Remake versiyonu iyi 
ki yapılmış dedirten oyunlar da bulunuyor. Bu konuda kişisel 
olarak benim en beğendiğim oyun “Resident Evil 2” adlı 
oyunun Remake versiyonuydu. ( Remaster denmiyor çünkü 
grafi k düzenlenmesinden çok daha fazlası ) Hikâyedeki 
ucu açık kısımlar başarılı bir şekilde eklenmiş ve oyun daha 
bütüncül bir anlatıma sahip olmuş. Mekanik anlamında 
çağını tam olarak yakalamış. Ses sistemleri düzeltilmiş, 
ana hikâyeye sıkı sıkı tutunan bir yapım ortaya çıkarılmış. 
Çocukluğumda deneyimleyemediğim ama adını sıkça 
duyduğum bir oyunu, teknolojik yeniliklere uyum sağlayarak 
oynama fırsatı yaratılması harika bir duyguydu. Umarız ki 
böyle deneyimler hayata geçirilmeye devam eder.
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Her ay Edebiyat Kulübümüz tarafından düzenlenen sohbetlerde buluştuk. Derneğimiz zoom hesabı aracılığıyla, 
ayın kitabına dair görüş ve düşüncelerimizi dile getirdiğimiz, yazarımıza sorular sorma imkanını bulduğumuz 

toplantılarla, kitapların dünyasında yolculuğa çıktık…

Kolejli Yazarlarımız
Kolejli Okurları ile Buluştu

Nisan ayında Yonca Eldener’90’ın 
kaleminden çıkan Göbekli Tepe Muha-
fızı bizleri farklı diyarlara sürükledi. 

Göbekli Tepe; Anadolu'nun en derin ve 
kadim sırlarının fısıldandığı, gizemli 
inançlarla tek tanrılı dinlerin harman-
landığı, ehil olmayanlara kapalı olan 
sırların saklandığı ve insanlık tarihinin 
baştan yazıldığı bir mabet…

Mayıs ayında Suzan Bilgen Özgün’81, Orhan Kemal 
Öykü Ödüllü kitabı Gölgede Kalanlar ile dolu dolu bir 
sohbete imza attı.

Kitabın içeriğinde ise; annesinin ölümünden sonra fo-
toğrafını çerçeveletmek için gittiği dükkânın sahibinin 
hayırsız babası olduğunu öğrendiğimiz delikanlıdan, 
kedisiyle dertleşen yaşlı çevirmene tanıdık insanların 
bilinmeyen öyküleri yer almakta.

Haziran ayında Mehmet Zaman Saç-
lıoğlu’73, Beş Ada kitabı ile bizlerle 
buluştu. 
Yazar, Beş Ada'da alışılagelen öykü ki-
taplarından farklı bir toplamla çıkıyor 
okur karşısına. Her biri tek başına var 
olma, yaşama gücüne sahip öyküler, 
yan yana geldiklerinde ayrı bir bütünlü-
ğü ve boyutu sergiliyor. Okuduğunuzda 
bunun bir rastlantı değil, yazarın seçimi 
olduğunu göreceksiniz.

BİZDEN HABERLER
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Ocak ayında, Ali Emin Tol-
ga’86, Matruşka kitabı ile 
bizlerle buluştu. Yabancı uy-
ruklu kadınları kaçırıp, onla-
ra işkence ederek öldüren ve 
bunu satanist ritüeller eşli-
ğinde kaydedip internetten 
yayınlayan bir suç şebekesi-
nin işlendiği kitaba dair pek 
çok detayın işlendiği söyleşi-
de; keyifli anlar yaşandı.  

Kasım ayında Gamze 
Güller’87’nin Durmuş 
Saatler Dükkanı kitabı 
üzerine konuşurken za-
man durdu…

Durmuş Saatler Dükkâ-
nı, zaman mefhumuyla 
meselesi olan, bitmek 
bilmeyen döngülerden 
şikâyetçi, üzerine sis 
çökmüş büyülü öyküler-

den oluşuyor. Gamze Güller, tekinsizliğine rağmen karanlığın karşı konulmaz cazibesini, sade ve etkileyici bir üslupla 
anlatıyor.

Ekim ayında Zeynep Gö-
ğüş’71’in Yok Çünkü Te-
lafisi adlı kitabı üzerine 
keyifli bir sohbet gerçek-
leştirdik… 

Brüksel bitpazarında bir 
tezgâhta, üzerinde sak-
sı izi olan, cilasız, eski bir 
sehpa. Gazeteci Murat 
Bora’nın hayatı, satın al-
dığı bu mobilyanın Abül-
hamit’in yaptığı bir tıraş sehpası olduğunu öğrenmesiyle değişir. Vaktiyle Pera’da müzayedeye çıkmış bu kıymetli 
eser nasıl olup da Brüksel’e gelmiş, bitpazarına düşmüştür? Sehpanın hikâyesini araştırmaya başlayan Murat, kendini 
bir keşif serüveninin içinde bulur: Tarihin karanlığına gömülmüş karmaşık aile ilişkileri, polisiye bir vaka, bizzat kendi 
geçmişi ve sonunda tutkulu bir aşk!
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Rakamların Gizemli Gerçekleri
Aralık ayında, Yrd. Doç. Dr. Sibel Arda’80 ile beraber “Rakamların Gizemli Gerçekleriyle 2022 Yorumları” 
hakkında konuştuk. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği K-İnsan Komite Üyesi İlknur Seven’80 modera-
törlüğünde gerçekleşen sohbette rakamların dünyasında yolculuğa çıktık. Bizimle birlikte olan tüm katı-
lımcı ve izleyicilerimize teşekkür ederiz. 

Yılbaşı 
Kapı
Süsümüzü
Tasarladık
Aralık ayında, kolej-IN İncek 
Salon’da One Fine Day firma-
sının kurucusu Gamze Say 
Hisarcıklıoğlu’83 eşliğinde 
kendi kapı süsümüzü tasar-
ladık. Katılımcılar yaptıkları 
kapı süslerini mutlulukla ev-
lerine götürdü. 
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Onur Kurulu Toplantımızı
Gerçekleştirdik

Aralık ayında kolej-IN İncek Salon’da Onur Kurulu 
toplantımızı gerçekleştirdik. Başkanımız Necdet 
Akdaş’91'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı-
da; 2022 yılı hedefleri, dernek faaliyetleri, geçmiş 
ve gelecek etkinlikleri masaya yatırdık.

“Sigara Kafada Biter 
Konulu K-Sohbet”
Aralık ayında, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Genel Sekreteri ve K-İnsan Komite Başkanı Esra Güle-
yüpoğlu'85 moderatörlüğünde Allen Carr Ankara Uzman 
Terapisti Aydoğan Tantürkü ile “Sigara Kafada Biter” 
konulu Farkındalık serimizin ilk sohbetini gerçekleştir-
dik. Sohbetimizde; kilo almadan, gergin ve stresli his-
setmeden, ilaç ya da herhangi bir makineden yardım al-
madan, yan etki hissetmeden, mutlu bir şekilde sigarayı 
bırakmak mümkün mü? başlıklarına değindik. 

‘84 Mezunları Likya Gezisinde 

Bilim Işığını Yayıyoruz…

29 Ekim kapsamında, birlik ve beraberlik duygusuyla,Prof.Dr.Kaya Yorgancı, orta-
okul sınıf arkadaşları ile birlikte oldukça keyifl i bir gezi düzenledi. Finike, Elmalı ve 
Demre’yi içeren eski Likya Uygarlığı kültür gezisine; Prof.Dr.Kaya Yorgancı’nın dönem 
arkadaşlarından Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı Baş-
kanı Prof. Dr.Gül Işın katılım sağlarken, Dede Evi’nin mihmandarlığında gerçekleşen 
aktivite renkli görüntülere sahne oldu. Ankara Koleji sıralarında başlayan ve 44 yıl-
dır devam eden, güven dolu dostluk ile perçinlenen üç günlük gezinin güzel hatırası, 
3-A'lıların aklına ve kalbine silinmeyecek bir şekilde kazındı.

TED Ankara Koleji‘92 mezunlarının eğitime desteği 
ara vermeden devam ediyor. Mezunlarımız, Hanzade 
Deniz’in organizasyonu ve Refet Gürkaynak’ın destek-
leriyle Pakize Erdoğu Ortaokulu’na Fen Labaratuvarı 
yaptırdı. Bugün gururla açılışı gerçekleşen laboratuvarın 
çocuklara bilim ışığını yayması dileklerimizle…
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TED ANKARA KOLEJİ 
MEZUNLAR KOROSU

TED Ankara Koleji Mezunlar 
Korosu; Ekim 2014'de fi kir 
babası Hakan İnandık’89’un 
öncülüğü ve Duygu İnan-
dık'ın şefl iğinde, notalarla 
en son lise yıllarında haşır 
neşir olmuş ama şarkı söy-
lemek de içinde ukde kalmış 
bir avuç Kolej mezununun 
hevesi ile kuruldu. İlk öğren-
dikleri çok sesli parça olan 
Rus halk şarkısı "Korobuş-
ka" nedeniyle kendilerini 
"KORO-BUŞKALAR" olarak 
adlandıran koristlerimizin 
sayısı bugün 40 kişiyi buldu.

Birlikteyken Kolej yıllarındaki gençlik enerjisini ve neşesini yakalayan, bu neşesini dinleyicisine aktarma-
yı başaran koromuz, birçok konser ve festivalde polifonik korolar arasında sesini duyurmayı başarmıştır. 
Profesyonellik alanları çok farklı olan koristlerimiz, kolejli olmanın ortak paydasında yakaladıkları bu sinerji 
sayesinde, kendilerini sanatla da ifade edebilme olanağı bulmuş, şarkı söyleme hevesi zaman içinde kendi 
tabirleriyle “KOROBUSK-AŞK”a dönüşmüştür.

KORO ŞEFİ DUYGU İNANDIK: 
7 yıldır Koromuzun şefl iğini yürüten Duygu İnandık; 1987 yılında Ankara 
Devlet Konservatuarı piyano yüksek bölümünden mezun olarak aynı yıl 
Ankara Devlet opera ve balesinde orkestra sanatçısı ve şan korepetitörü 
olarak göreve başlamıştır. Bir süre operada baş korepetitör olarak idari 
görev de almıştır.  Sayısız eserde piyanist olarak görev almanın yanı sıra, 
birçok tiyatro ve müzikal eserin müzik direktörlüğü ve orkestra şefl iğini 
de yürütmüş, yurtiçinde ve yurtdışında birçok konser vermiştir. 

Hacettepe, Eskişehir Anadolu ve Ankara Üniversiteleri başta olmak üze-
re Türkiye’nin önde gelen konservatuarlarında öğretim görevlisi olarak 
çalışan Duygu İnandık, 2018 yılında operadan emekli olmuş, halen Hacet-
tepe Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak gençlere opera repertu-
ar dersi vermeye devam etmektedir.  Ekim 2014’den bu yana ise profes-
yonelliğini tamamen amatör bir oluşuma hayat vermek için kullanmakta, 
Mezunlar Koromuzun eğitmenliğini ve şefl iğini yürütmektedir. 

Sadece koro şefi  olarak değil, çalışmalarda ve konserlerde piyano eşliği, koromuza özel düzenlediği eğitim 
ve seminerler ile koro katılımcılarımız için büyük bir kazanım yaratan Duygu Hocamız, koromuz için pek çok 
eserin çok sesli düzenlemesini de bizzat yaparak, TED Ankara Koleji Mezunlar Korosu markasına büyük değer 
kazandırmaktadır. Konserlerimizde severek dinlediğiniz, “Bülbülüm Altın Kafeste”, “Akşam Olur Karanlığa 

Duygu İnandık
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Kalırsın”, “Sarı Gelin”, “Adanalı”, “SusMa Yeter”, “Yeşilçam Şarkıları” ve birçok potporinin çok sesli ve orkest-
ra düzenlemeleri hocamıza aittir.

2021 YILINDA NELER YAPTIK:
Zorlu geçen pandemi sürecinde, koromuz çalışmalarına hiç 
ara vermeden online olarak devam etmiş, kapanmaların 
izin verdiği her fırsatta bir araya gelerek birlikte şarkı söy-
leme pratiklerini kaybetmemek adına gayret göstermiştir. 

Koro şefi miz Duygu İnandık’ın sanatçı dostlarının katılımı 
ile gerçekleştirdiği, online eğitimler sayesinde bu kapan-
ma süreci koromuz için, işinin duayenlerinden eğitim alma 
fırsatına dönüşmüştür. Bu kapsamda farklı oturumlarda 
değerli opera sanatçısı Mithat Karakelle, orkestra şefi  Naci 
Özgüç ve tiyatro sanatçısı Özlem Ersönmez koromuz ile 
online ortamda bir araya gelerek tecrübelerini paylaşmıştır.

Konser vermenin mümkün olmadığı bu süreçte ses kayıtlarını birleştirerek hazırladıkları video klipler ile pek 
çok eser seslendiren koromuz, sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya devam etmiştir.

Bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları;
• Yeni Yıl Potporisi-1 Ocak 2021,
• Sevgililer Günü “Güllerin İçinden” - 14 Şubat 2021 
• Tıp Bayramı “Dostluk” -  14 Mart 2021
• “Akşam Olur Karanlığa Kalırsın” - 01 Nisan 2021
• 23 Nisan “Hayat Bayram Olsa”- 23 Nisan 2021
• 19 Mayıs “İleri Marşı” - 19 Mayıs 2021
• Babalar Günü “Bana Bir Masal Anlat Baba” - 
19 Haziran 2021
• “O Zaman Şarkı Söylemek Lazım” - 27 Haziran 2021
• “Güzel Vatanım” - 29 Temmuz 2021
• “Davet” - 11 Ağustos 2021

Koromuz Ağustos ayında gerçekleştirdiği “Yaz Korosu” çalışmalarında hazırladığı “Yeşilçam Şarkılarını”  05 
Eylül’de Geleneksel Kuru Fasulye Günü’nde gerçekleşen konserinde seslendirmiş ve nihayet bir yıl aradan 
sonra izleyicisi ile buluşmuştur. 

TED Ankara Koleji Mezunlar Korosu, 2021-2022 sezonu için yepyeni projeler ile çalışmalarına devam etmek-
tedir. Koromuzun etkinliklerine sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

instagram// @kolejlilermezunlarkorosu
facebook// @kolejlilermezunlarkorosu
Youtube// Korobuska TED

Turgut Bekişoğlu'76 Tülin Özerkliğ'82

SONSUZLUĞA UĞURLADIĞIMIZ
YILDIZLARIMIZ,
Bu yıl koromuz ve camiamız için çok acı iki kayıp 
yaşadık, Sevgili Tülin Özerkliğ’82 ve Turgut Be-
kişoğlu’76 her zaman şarkılarımızda bizlerle olma-
ya devam edecekler. Sonsuzluğa uğurladığımız iki 
değerli yıldızımızı sevgiyle özlemle anıyoruz.
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Pandemi nedeniyle 2020 yılında ara vermek zorunda kaldığımız tiyatro grubumuz 2021 yılının Ekim ayında 
tekrar bir araya gelerek çalışmalarına başladı. "Dava" adlı komedi oyunu ile Kolejlilerin karşısına çıkmayı sa-
bırsızlıkla bekleyen tiyatro kulübü oyuncuları, provalarına hızla devam ediyor.

Oyunu yazan ve yöneten F. Berke Yüksel. Tek perdelik komedi türünde olan oyumuzun oyuncu kadrosunda 
ise; Başak Billur Mutlu ’96, Burcu Dönmez ’95, Dağhan Mutlu, Derya Vesek Sargın ’97, Dora Sargın, Fatoş Can-
borgil ’66, Funda Dağdelen ’82, Gökhan Özdemir ’89, İsmail Akyol ’94, Necdet Akdaş ’91, Nil Uzun ’72, Özlem 
Ülker, Seçil Kumral Kozanoğlu ’98, Yeşim Ülkü ’94 yer alıyor.

Mezunlar Tiyatromuzun Yeni Oyunu 'DAVA' 
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Uzun süren birlikteliklerinden sonra evliliklerini daha fazla sürdüremeyeceklerine karar veren Büşra ve Tan-
kut’un boşanmaya karar vermesiyle ‘Dava’ başlar. Bunca zaman içte kalan tüm kırıntılar, bir dağ olur ve gi-
derek toplanan kara bulutları duruşma salonunda sağanak yağışa dönüşür. Her konuda olabileceği gibi iki 
tarafın fi kir ayrılıkları bu sefer bir evliliğin daha ayrılığıyla sonuçlanır. Ancak bakalım birbirinden orijinal hâkim, 
avukat ve şahitlerin olduğu bu dava mübaşirin etkisiyle nereye varır? Ya da sürpriz katılımcılarla bu davanın 
seyri ne olur?

Herkesin kendinden parçalar bulabileceği bu ‘Dava’da acaba senin yerin neresi? Tanık mısın? Sanık mı?
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Mezunlar Kütüphanesinde Yolculuk

Yazar: Aylin Algun’91

Yazar, üniversite eğitiminden sonra medya 
sektöründe çalışmaya başlamış, kişisel 
gelişim ve koçluk alanında uzmanlaşmıştır. 
2016 yılında “Aynada Seni Gördüm” adlı 
ilk kitabını yayınlanmış, güven konusunu, 
güveni zorlayan temel durumlar üzerinden 
anlattığı “Bir Güven Meselesi” adlı kitabını 
da Nisan 2017’de yayınlanmıştır.

Yazar: Ayşe Kulin’53 (ilkokul)

Ulusal ve uluslararası edebiyat ödülleri 
sahibi ünlü yazarımız uzun yıllar tv, radyo 
ve sinema fi lmlerinde senarist, sahne 
yönetmeni ve yapımcısı olarak görev 
yapmıştır. 2021 yılında basılan son kitabı 
“Hazan”, “Veda”, “Umut”, “Hayat” ve 
“Hayal” ile devam eden otobiyografi k 
kitaplarının sonuncusudur. “Adı Aylin”, “Gece 
Sesleri” ve “Nefes Nefese” yazarın en bilinen 
eserlerinden bazılarıdır.

Yazar: Ayşe Füsun Gönül’82

Yazar, ODTÜ Ekonomi Bölümünden 
mezun olmuştur. Ka-der bünyesinde siyasi 
partilerdeki kadınlara Yerel Yönetimleri 
tanıtma ve seçimlere girme konusunda 
teşvik etme eğitimleri vermiştir. Yazar, “Cam 
Tavan” kitabında kadınların siyaset alanında 
kariyer yolculuklarında karşılaştıkları 
görünmez engelleri anlatmaktadır.

Yazar: Ali Aktav’69

Yazar, üniversite eğitimini Hacettepe 
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümünde tamamlamıştır. Kendisinin 
eğitim, İngilizce, İngilizce sözlükler 
kategorilerinde eserleri bulunmaktadır. 
Diğer kitapları arasında “YDS Brush Up Your 
English”, “YDS Brush Up Your Grammar” yer 
almaktadır.

Yazar: Ali Cengizkan’73 

ODTÜ Mimarlık Fakültesinden mezun olan 
yazarın, 18 makalesinden oluşan kitapta, 
yapı tipi olarak bağ evleri, yerli-yabancı 
mimar ve plancılardan modern mimarlık 
söyleminin ayrıntı sayılabilecek noktalarına 
yönelttiği ilgisini, özellikle kendi arşivinden 
çıkan görsel belge ve fotoğrafl arla bir 
araya getirmiştir. “Şiir ve Yaşam”, “Sürek 
Avında Dünya” yazarın diğer eserlerinden 
bazılarıdır.

Yazar: Alican Ertaş ‘07

Ertaş Hukuk Bürosunda kurucu avukat 
olarak görev yapmakta olan yazarımız, 
Hukuk eğitimini Atılım Üniversitesinde, 
yüksek lisansını Başkent Üniversitesinde 
tamamlamıştır. 2020 yılında yayınlanan 
kitabında Joint Venture kavramı, kavramın 
ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi ve amacı ile 
ilgili bilgiler yer almaktadır.

Yazar: Ayşe Didem Uslu '71

Ayşe Didem Uslu, hem bir akademisyen 
hem de öykü ve roman yazarıdır. 1992’de 
Haldun Taner Öykü Ödülü’nü, 1998’de Orhan 
Kemal Öykü Ödülü’nü kazanmıştır. Eserleri, 
“Tutkulu Bir İstanbul Üçlemesi”, “Geçip Gitti 
Göçmen Kuşlar”, “Kıyaslamalı Bir Edebiyat 
Eleştirisi”, “Onların Özgür Zencileri de Vardır”,  
“Zamanın Ötesinde Buluşma”, “Dervişlerle 
Gönül Yolculuğu”dur.

Yazar: A.Emin Tolga’86

Yazar, üniversite eğitimini Ankara 
Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde tamamlamıştır. “Nefes”  adlı 
romanında, peş peşe ortadan kaybolan 
erkek çocukları, cinayetler ve cinayetleri 
çözmeye çalışan Akın komiserin mücadelesi 
anlatılmaktadır.  Eserleri, “Hipnoz”, “Kâbus”, 
“Dilsiz”, “Soğuk”, “Sis”tir.

Derneğimizle iletişime geçen Kolejli yazarlarımızın kitap tanıtımları alfabetik olarak 2 bölüm halinde yayınlanacaktır.
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Mezunlar Kütüphanesinde Yolculuk

Yazar: Ayşegül Karaçivi’91

Kişisel Gelişim, İnsan ve Toplum konularında 
eserler veren yazarın başlıca eserleri arasında, 
‘Esneyin Yoksa Kırılırsınız’ ve ‘Getirin Çekicimi 
Kırılacak Kabuk Var’ yer almaktadır. Özellikle 
‘Esneyin Yoksa Kırılırsınız’ adlı kitabında 
yazar, hayatın mucizelerle dolu olduğunu, 
önemli olanın düşmek değil, düştüğünde 
mucizelere sarılabilmek olduğunu 
vurgulamaktadır.

Yazar: Azmi Kişnişci’72 

Yazarımız Mühendislik ve Yönetim 
Bilimi eğitimleri almıştır. Halen yönetim 
danışmanlığı yapmanın yanı sıra 
gönüllü olarak toplumcu faaliyetlerde 
bulunmaktadır. İlgi ve faaliyet alanları 
arasında kurumsallaşma, kurumsal 
mükemmellik, strateji yönetimi, süreç 
yönetimi, siyasal katılım ve gönüllü yönetimi 
bulunmaktadır. Başlıca kitabı “Çağdaşlık 
Yolculuğundan Notlar”dır.

Yazar: Bedri Baykam

2 yaşında resim yapmaya başlayan, çok 
önemli bir ressam ve yazarımız olan Bedri 
Baykam, yeni dışavurumculuk akımının 
öncülerindendir. Birçok kısa fi lm yönetip aynı 
zamanda da çeşitli uzun metrajlı fi lmlerde 
oyuncu olarak da rol almıştır. Sergileri ve 
kitapları ile yurt içi ve yurt dışında başarılara 
imza atan sanatçımızın kitapları arasında 
‘Kayıp Eşyalar Atölyesi’ ve ‘Çapraz Dalga 
Zamana Karşıdır’ yer almaktadır.

Yazar: Berrak Yurdakul’91

New York Uluslararası Bankacılık ve 
Finans Bölümü mezunu olan yazarımız 
edebiyat, kişisel gelişim, insan ve toplum 
konularında eserler yazmıştır. Budist 
felsefe tüm kitaplarına yansımıştır. 
Başlıca kitapları, ‘Ev Yapımı Paraşüt’, 
‘Senin Hakkında Yedi Şey Düşündüm’ ve 
‘Konuşmayan Tavus Kuşu Camino’dur.

Yazar: Belma Fırat’87

Öykü, Türk Edebiyatı kategorilerinde 
eserler yazan, aynı zamanda kadın 
mücadelesi ve mülteciler gibi çok sayıda 
toplumsal konuyu kaleme alan önemli 
bir yazardır. Fırat’ın öyküleri, yaşanan 
karanlığı fark etmek için iyi bir okuma 
imkanı sunuyor. Çeşitli ödülleri olan 
yazarımızın başlıca kitapları ‘Kuyuda’ ve 
‘Bugün Anne Gibi Değilim’ dir.

Yazar: Bige Güven Kızılay’83

Tam bir Ankara sevdalısı olan sosyolog 
yazarımız deneme ve roman türlerinde 
çok değerli eserleri bizlere kazandırmıştır. 
Romanlarında yüreğinden geçenleri sade 
bir dille anlatan yazarımızın eserlerinde 
duyguları, hüzünleri, aile bağlarını, sabrı, 
vefayı, fedakarlığı yani hayatın tüm 
renklerini bulabilirsiniz. En önemli eserleri 
‘Kehribar Zamanında Aşk’,’ Hayal Ağacım’ 
ve ‘Kırk Yama’dır.

Yazar: Bozkurt Yılmaz’86

Bilkent İşletme Fakültesi mezunu olan 
yazarımız tam bir Fenerbahçe sevdalısıdır. 
Lig radyoda ‘Unutulmaz Maçlar’ 
programını hazırlamakta ve sunmaktadır. 
Yazarımızın başlıca eserleri ‘Evladıma 
Miras Bu Sevda’ ve ‘Fenerbahçeli 
Olmak‘tır.

Yazar: Ayşe Musal Çıpa’89

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Bölümünden mezun olmuştur. 
Şimdilerde, STK’larla gönüllü çalışmalar 
yapmakta, hem çocuklar hem yetişkinler için 
atölye ve eğitimler düzenlemektedir. Yazar 
kitabında insan ile doğa arasındaki ilişkiyi 
farklı bir bakış açısı ile anlatmıştır.
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Yazar: Civan Canova'70

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun 
yazarı, senarist ve tiyatro yönetmenidir. 
Yazarlığa ilk kez, 1989 yılında “Kör 
Buluşma” isimli bir fi lm senaryosu yazarak 
başlayan Canova’nın yazdığı oyunlar 
ve senaryolar: “Ful Yaprakları”, “Düğün 
Şarkısı”, “Sokağa Çıkma Yasağı”dır.

Yazar: Demet Altınyeleklioğlu’71

Yazar ve TRT prodüktörüdür. Daha çok 
tarihi kurgu türünde eserler vermiştir.2009 
yılında “Moskof Cariye Hürrem” kitabını 
yazmıştır. “Sustum Anne” kitabında 
“kadın” hareketinin sembol isimlerinden 
Şükûfe Nihal’i kaleme almıştır. Eserleri, 
“Gülüm”, “Cariye’nin kızı Mihrimah”, 
“Sustum Anne”, “Kösem Sultan”, “Kara 
Zeybek”, “Roma Kulübü”dür.

Yazar: Demokan Atasoy’90

Turizm ve Sinema üzerine okuyan, özel 
televizyonlarda yönetmenlik ve yapımcılık 
yapan yazar, son kitabı "Konuşulmayan"da 
bizi var olduğumuz dünyada başka 
dünyalarla tanıştırıyor. Eserleri: Anadolu 
Korku Öyküleri’ne ‘Kuyu’, Aşkın Karanlık 
Yüzü’ne ‘Hülya Bu Ya!’, Karanlık Yılbaşı 
Öyküleri’ne ‘Karanlık Bedava’ adlı 
öyküleriyle dahil oldu.

Yazar: Deniz Aktuğ’86

Deniz Aktuğ, şiir kategorisinde eserler 
yazmış bir yazardır. “Düşürüver Beni 
Aklına” şiir kitabında özenle seçilmiş yalın 
sözcükleri ile az söyleyip çok anlatan 
bir tarzı benimsemiştir. Deniz Aktuğ 
tarafından yazılan kitap "Düşürüver 
Beni Aklına", Cinius Yayınları tarafından 
okurların beğenisine sunulmuştur. 

Yazar: Dırahşan Akınözü Ergin’85

Yazarımızın Cadılık Zanaati kitabında 
gezegenler ve göksel sembollerden, 
şifalı bitkilerden üretilmiş merhem, yağ 
ve içeceklerin tarifl erinden, taşların ve 
kristallerin gizemli dünyasına; mitolojinin 
görkemli Tanrıça ve Tanrılarından, simyanın 
büyüsünden Feng-shui'nin elementler 
dünyasına dek çok geniş bir yelpazeyi 
içermektedir. Eserleri, “Cadılık Zanaatı” ve 
“Cadı Ajandası”dır. 

Yazar: Didem Öneş’85

Didem Öneş, İnsan ve Toplum, Kişisel Gelişim 
kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.  
“Eve Yalnız Dönen Kadınlar” kitabında 
belki kendiniz veya yakınınızdaki birinin 
yalnızlığını, belki de hiç karşılaşmadığınız, 
kınadığınız, yaşamadan yorum yaptığınız 
yalnızlıklar anlatılmaktadır. Eserleri; 
“Ben Devrim Yaptım”,” Eve Yalnız Dönen 
Kadınlar”dır.

Mezunlar Kütüphanesinde Yolculuk

Yazar: Ece Arabul’86 

Şair bir annenin kızı Ece Arabul, ninnileri de 
hep şiir olmuş. Şiirlerindeki estetik ve naif 
isyan duygusu politize edilmiş dünyaya 
meydan okuyor. Şiirlerindeki doğa ve insan 
sevgisi o yumuşacık iç sesiyle birleşerek 
ruhunuzdaki sisleri dağıtıyor ve kışınızı 
bahara çeviriyor adeta.

Yazar: Can Karaburçak’80

Kariyerinin tamamında takım oluşturma 
ve özellikle de satış ekiplerini yönetme 
sorumluluğu üstlenen yazarımız anı, 
anlatı, günlük seyahatname ve öykü 
kategorilerinde eserler yazmıştır. Başlıca 
eserleri “Bir Ömür Mutluluk, Paket Olsun 
Lütfen”dir.

42



Yazar: Funda Öner’88

Yazarımız, edebiyat, şiir kategorilerinde 
eserler yazmıştır. 2016 yılında katıldığı Raşit 
Kara şiir yarışmasında bir şiiri ile jüri özel 
ödülünü almıştır. Çocukluk hayalim olarak 
belirttiği şiir kitaplarından ilki olan "Kızıl"ı, 
“Meneviş” isimli kitabı takip etmiştir. 

Yazar: Füsun Önal’65

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde 
okumuştur. Sanatçı, TRT ekranlarında 
çeşitli müzik, yarışma ve çocuk programları 
sunmuştur. Eserleri, “Başkaları da Hayat 
Deniyor”, “Bir Kadın ve Yedi Öfkeli Adam”, 
“Deja Vu Sendromu”, “Hayat Bir Utanmaz 
Kitap”, “Hayatı Denedim”, “Ruhsar Hanım”, 
“Sinirli Vatandaş”, “Cenk Cengaver’in Sosyal 
Bunalımları”dır.

Mezunlar Kütüphanesinde Yolculuk

Yazar: F. Gülru Aksoy’72

F. Gülru Aksoy, roman yazarıdır. 
Vefa, gönülsüzce arkanı dönüp 
gittiğine, giderken dönüşünün 
olacağını fısıldamaktır.” “Sen vefasın, 
hissediyorum!” satırlarına yer verilen ilk 
kitabı olan “Ağzı Karanfi lli Adam”, Alter 
Yayıncılık aracılığıyla kitapseverlerle 
buluşmuştur.

Yazar: Engin Öncüoğlu'90

Mimar Engin Öncüoğlu’nun, Ahmet Nezihi 
ile birlikte derlediği bir kitap Hikâyeleriyle 
100 İsim. İnsan, canlı cansız çevresindeki 
her şeye isim veren tek canlı türü… En 
azından bildiğimiz kadarıyla. Bazı isimler 
komik veya tuhaf gelebilir; hoş, pek güzel, 
çok tatlı bulunabilir. Her durumda insan 
yavrusu kısmetine düşeni taşır. Bu kitap 
da isim hikayeleri anlatıyor. Hikayelerin 
içinde hikayeler, onların içinde sürprizler, 
ne acayiplikler var.

Yazar: Evrim Şencan Gürtünca’97 

Evrim Şencan Gürtunca’nın duygu yüklü 
anlatımıyla, öykülerin ruhumuza kazındığı, 
defalarca okunabilecek çok katmanlı 
bir yapıt…Siyah Giyen Kadınlar… İnsan 
yüreğinin kuytularından çekip çıkarılan, 
tüylerimizi diken diken eden, korkutan, 
yaralayan, heyecanlandıran, kimi zaman 
da dudaklarımıza tebessümü davet eden 
öykülerin kitabı…

Yazar: Feride Çiğdem Sönmez’81 

“Düş kurmakla başlıyor her şey” diyor 
yazar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
hür, çağdaş, dünya ulusları içinde saygın, 
bilimle ilerleyen bir ülke ve ulus düşledi. 
Onu tanıyan, anlayan, yaptıklarını 
öğrenen herkes gibi ben de o düşler 
gerçeğe dönüşürken yanında olabilmeyi 
düşledim. Elini tutabilmeyi, onunla sohbet 
edebilmeyi, gücüm yettiğince yardımcı 
olabilmeyi…İşte bu kitap o düşlerin 
sonucu.”

Yazar: Filiz Erman Immıch'68(ortaokul) 

Yazar; şair ve bürokrat babasının benzersiz 
kişiliğini, yeteneklerini, yaşama sanatındaki 
ustalığını ve örnek niteliklerini şiirleriyle de 
desteklenerek bütün okurlarına insana dair 
umut aşılarken, aynı zamanda derin bir 
sevginin nelere kadir olduğunu kanıtlamak 
gibi neredeyse imkansız bir işe soyunmuş. 

Yazar: Filiz Serin’78 

TED Ankara Koleji Orta Kısım Emekli İngilizce 
Öğretmeni Filiz Serin, çocuğu otizm tanısı 
almış bir annenin yaşam mücadelesini, 
azmini, inancını, bıkmadan usanmadan 
yaşamanın yollarını, kendi sevgi hikâyesini 
anlatıyor.
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Yazar: Hüner Tuncer’64 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 
mezun olan yazarımız, bu kitabında 
Türkiye’nin iç ve dış politikada karşı karşıya 
olduğu sorunları incelemekte ve Atatürkçü 
düşünce sistemini esas alan çözüm 
önerileri getirmektedir.

Mezunlar Kütüphanesinde Yolculuk

Yazar: Hülya Evirgen Akçal’72 
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi 
Bölümünden mezun olan yazarımızın, 
yurt dışı anılarından oluşan kitabında, 
yaşamının büyük bir bölümünü geçirdiği 
beş ülkenin kimliğini ve kültürünü 
sergileyen özellikler anlatılmaktadır.

Yazar: Gülseren Budayıcıoğlu’65

Gülseren Budayıcıoğlu psikiyatrist 
ve yazardır. Romanlarında, farklı 
tanı gruplarından hastalarıyla olan 
görüşmelerini, tedavi şeklini ve 
hastalarının geçirdikleri değişimleri 
kurmaca dünyanın imkanlarından 
yararlanarak yer vermiştir. Eserleri, 
“Camdaki Kız”, “Kral Kaybederse”, 
“Günahın Üç Rengi”, “Madalyonun İçi”, 
“Hayata Dön”dür.

Yazar: Güvenç Şahin’02

Güvenç Şahin, okul öncesi dönemde 
tanıştığı bilgisayar dünyasından asla 
kopmamış ve Ankara Üniversitesine 
devam ettiği dönemde amatör 
olarak birçok oyun ve demo projesi 
gerçekleştirmiştir. Üniversite 
mezuniyetinin ardından bilgisayar oyun 
geliştirme işini profesyonel hayata 
taşımıştır. Eseri, “Unreal Engine 4”tür.

Yazar: Güzin Arat Arar’87

Güzin Arat Arar öykü yazarıdır. Neden 
buradayım, neden bu kadar kadın içinde 
ben böyle bir bedel ödüyorum? Buna 
benzer bir alay soru kursun gibi gögsüme 
çöküyor satırlarına yer verilen ilk kitabı 
"Saçlarıma Yagan Can Taneleri" okurları ile 
bulusmuştur.

Yazar: Gizem Tan’01

Gizem Tan, roman yazarıdır.  İlk kitabı 
Siyah Telaş, sadece bir kadının tutkusunu 
değil, binlerce kadının kalbinde başlayan ve 
bir gün bitecek yolculuğundaki kırılmaları 
anlatmaktadır. Aşkın, telaşın ve bir kadının 
iç dünyasındaki fırtınanın etkileyici ve 
sürükleyici bir romanıdır Siyah Telaş.

Yazar: Hasan Göğüş’72 

Diplomaside kritik işlerin üstesinden 
gelmek ustalık gerektirir. Hele ki bir 
diplomat bu mesleği zorlu başkentlerde 
yürütüyorsa... Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun 
olan, 2002’de Hindistan’a büyükelçi 
olarak atanan, ülkemizi Yunanistan, 
Avusturya, Portekiz ve Hindistan’da temsil 
eden Hasan Göğüş, diplomatlık anılarını 
paylaşıyor.

Yazar: Gamze Güller’87

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun 
olmuştur. Öykülerden oluşan ilk kitabı 
“İçimdeki Kalabalık” 2008’de, Orhan 
Kemal Öykü Ödülü’nü kazanan kitabı 
“Beşinci Köşe” 2012’de, kısa romanı “En 
Çok Onu Sevdim” 2015’te yayımlanmıştır. 
Son kitabı “Durmuş Saatler Dükkanı” 2020 
yılında yayınlanmıştır. 
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BİZDEN HABERLER

Mezunlarımız, Geleneksel
Kuru Fasulye Günü’nde Buluştu

TED Ankara Koleji Mezunları Derneğimizin “Geleneksel Kuru 
Fasulye Günü” her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir coş-
kuyla gerçekleşti. 5 Eylül tarihinde kolej-IN’de düzenlenen gün-
de, çeşitli dönemlerden mezunlarımız bir araya geldi. Günün 
açılış konuşmasını Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı U.Nec-
det Akdaş'91 yaptı. Çeşitli faaliyetlerle, gün boyu güzel anlara 
sahne olan “Geleneksel Kuru Fasulye Günü” katılımcılara keyifl i 
ve unutulmaz anlar yaşattı.
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BİZDEN HABERLER

Mezunlarımız, Geleneksel
Kuru Fasulye Günü’nde Buluştu

TED Ankara Koleji Mezunları Derneğimizin “Geleneksel Kuru 
Fasulye Günü” her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir coş-
kuyla gerçekleşti. 5 Eylül tarihinde kolej-IN’de düzenlenen gün-
de, çeşitli dönemlerden mezunlarımız bir araya geldi. Günün 
açılış konuşmasını Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı U.Nec-
det Akdaş'91 yaptı. Çeşitli faaliyetlerle, gün boyu güzel anlara 
sahne olan “Geleneksel Kuru Fasulye Günü” katılımcılara keyifl i 
ve unutulmaz anlar yaşattı.

Feza Taşezen’87, Ge-
leneksel Kuru Fasul-
ye Günü’nün kendisi 
için birlik, beraberlik 
ve kavuşmayı ifade 
ettiğini aktardı. 

Yahya Kıvanç Duygulu’14, Geleneksel Kuru 
Fasulye Günü’ne ortaokuldan beri katılmaya 
çalıştığını söyleyerek, “Bu tarz buluşmaların 
çok anlamlı olduğunu düşünüyorum ve elim-
den geldiğince katılmaya çalışıyorum” dedi. 

İrfan Yücesoy’85 Geleneksel Kuru Fasulye 
Günü sayesinde uzun süredir görmediği farklı 
dönemlerden arkadaşları ile bir araya geldiğini 
söyleyerek, Kolejlilerin birbirlerini sosyal ha-
yatta ve iş hayatında bulduklarını ifade etti. 

“Çocukluğumdan 
çok güzel anılarımı 
hatırlıyorum” diyen 
Tevfi k Başar’99, 
Ankara Kolejli 
olmanın çok güzel 
ve gurur verici bir 
duygu olduğunu 
belirtti.  

Filiz Demirel Hergüner’75, organizasyonun geleneksel hale 
gelmesinin çok güzel olduğunu söyleyerek; hem Kolej’de okuyup, 
hem Kolej’in voleybol takımında oynayıp hem de milli olan birisi 
olarak burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

“Her dönemden 
arkadaşlarımı 
görmek gerçekten 
çok sevindirici” diyen 
Gülru Belül’92, “Şu 
an  halen okul öğren-
cisi  olan kızlarımla 
geldim. Onlara da bu 
kültürü aşılamaya 
çalışıyorum” dedi.  
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BİZDEN HABERLER

Emre Temizcan’85, “Ne 
güzel, eski yeni arkadaş-
larımızla bir araya geliyor, 
eğleniyoruz” diyerek, 
Kolej ruhunun başka bir 
ruh olduğunu anlattı. 85 
mezunları olarak hala 
ilkokul arkadaşları ile 
görüştüklerini ve bu du-
rumun kendilerine büyük 
keyif verdiğini söyledi.

Düzenlenen her organizasyonda yer almaya çalıştığını söyleyen 
Prof. Dr. Sevil Çiftçi Gürgan’74, “Ruhumuzdaki o Ankara Koleji hiç 
gitmiyor, hala kendimi buraya ait hissediyorum. Burada bulunmak-
tan mutluluk duyuyorum” dedi.

Sevim Bahar Başpınar’15 ise, ilkokuldan beri 
TED’de okuduğunu aktararak, pandemiden 
sonra buluşmanın çok güzel olduğunu söyle-
di ve organizasyonda emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

12.sınıf öğrencisi Kaan Tunç, anaokulundan 
beri TED Ankara Koleji’nde eğitim görmenin 
çok gurur verici bir duygu olduğunu belirtti.

“Kolejli olmak hakikaten çok büyük bir ayrıcalık.” diyen Özgü 
Serttaş’95, Kolej’in, eğitim sonrası hayatındaki ayrıcalıklarından 
bahsetti. 

TED Ankara Koleji 12. sınıf öğrencisi olan De-
niz Ertan, Geleneksel Kuru Fasulye Günü’nün 
kendisi için birlik, beraberlik, eğlence, arka-
daşlık ve dostluğu ifade ettiğini dile getirdi. 
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Geleneksel Kuru Fa-
sulye Günü sayesinde 
nostalji yaşadıklarını 
açıklayan Özgür 
Kişisel’91, mezunla-
rın bir arada olduğu 
bu organizasyonların 
artması temennisin-
de bulundu. 

Derya Vesek Sargın’97, Geleneksel Kuru 
Fasulye Günü sayesinde eski arkadaşlarıy-
la buluşma imkanı bulduklarını anlatarak, 
gerçek dostluk kavramını burada bulduğunu 
aktardı. Zerçin Anı Zorluoğlu’97, düzenle-
nen organizasyonlar sayesinde Kolej ruhunu 
anımsadıklarını ifade etti.  

Erhan Güven’95, yaş aldıkça Kolej ruhu-
nu daha iyi anladığını söyleyerek, “Okulun 
kökleri, bizim o okullarda o sıralarda birlikte 
okumamız daha sonrası için hep bir altyapı 
oluşturuyor. Kolej ruhu tarif edilemez, yaşa-
nır” diyerek duygularını anlattı.

Kuru Fasulye 
Günü’nün dost-
luğu, arkadaşlığı, 
birliği ve Kolej 
ruhunu anlattığını 
söyleyen Işıl Him-
melspach’92, aile 
kavramına vurgu 
yaptı. 

Tuğçe Okumuş’04 
ise, Geleneksel 
Kuru Fasulye Günü 
sayesinde özledikleri 
günlere geri döndük-
lerini anlattı.

49

KOLEJLİLER    ŞUBAT 2022



KİTAP AYRACI

Ayfer Niğdelioğlu’81

Lidya Kralı Alyattes'in emriyle ilk madeni para basıldı ve 
Dünya hızla bozulmaya başladı. Paranın edebiyata yansı-
ması ise yoksunluğu şeklinde oldu.

Birgün  “Sefi ller” dedi Victor Hugo.  Yazılmış uzun yoksul-
luk destanında, devrimden sonraki Fransa anlatılır. İşsizlik 
ve cehalet artmasıyla kırsal bölgelerden kentlere doğru 
büyük bir göç başlamış, artan suç oranları nedeniyle yük-
sek sınıfl arı derin bir “yoksullar korkusu” sarmıştır. 

Romanda, başsefi l Jean Valjean ekmek çaldığı için kürek 
mahkûmiyetine çarptırılır ve der ki “Kürek zindanları kürek 
mahkûmunu yaratır. Ahmakken gaddar, kütükken yanan 
ateş oldum.”

Geldik mi Müslüm babanın dediğine: “Yakarsa dünyayı ga-
ripler yakar.” 

Fonda yoksulluğu anlatan başka bir romana geçelim: Fran-
sa devrim sonrası sancılarıyla kıvranırken İrlanda’da halk, 
patates kıtlığından kırılıyordu. Kraliçe Victoria da sosyal 
yardımın tembelliği teşvik ettiği gerekçesiyle İrlanda’ya 
yardım etmiyordu. 

Burada tarihi bir bilgiyi not düşeyim: Sultan Abdülmecit 
İrlanda halkı için £5.000 yardımda bulunmak istemiş fakat 
İngiliz hükûmetince sadece £1.000yardım kabul edilmişti. 
Padişah da nakit 1.000£ para yardımının yanı sıra £4.000 
değerinde buğdayı gemilerle İrlanda'ya göndererek arka-
dan dolaşıp iki puanı almıştır. 

Edebiyata dönelim yeniden: İrlandalı yazar James Joyce 
kült romanı Ulysses’de karakterlerden birine, "Müthiş 

Türk bile kuruşlarını gönderdi." dedirtmiştir. 

Kıtlığın sonuçlarını anlatan bir başka eser de Joseph 
O’Connor’ın kaleminden çıkmıştır. “Denizler Yıldızı” adlı 
polisiye romanda sosyal adaletsizlikten kaçmaya çalışan 
bir grup insanın öyküsü anlatılır. İrlandalılar yeni başlan-
gıçlar aramak için “Tabut Gemi” denilen teknelerle ABD ve 
Kanada’ya göç ediyorlardı. Ancak bordasında ölüm ve ıstı-
rabın kol gezdiği gemi, gizemli katiliyle pek çok yolcunun 
mezarına dönüşecektir. 

Yoksulluk nedeniyle büyük göçleri konu edinen bir klasik 
eser de Gazap Üzümleri…  

Para Para Parrra

50



John Steinbeck'e Pulitzer ödülünü kazandıran Gazap 
Üzümleri, 1939'da yayınlandığında büyük tartışmalara yol 
açmıştır. Büyük Buhran döneminde, fakirleşen kitlelerin 
ayakta kalma mücadelesini anlatan romanda sefalet ve 
zorbalık yüzünden yollara düşen binlerce işçi ailesinden 
birini anlatıyor. 

Gerçek yaşamın çetin ilişkilerini, çarpıklık ve zorluklarını 
yansıtma cesaretini gösteren  yazarların yanı sıra şairler 
de bunlara dikkat çeker ve çıkar yol ararlar. Deli Kızın Tür-
küsünde Gülten Akın’ın dediği gibi “Karayı kaldırın, mavi 
koyun umudumu yitirmedim”  

Mavi deyince, mezunumuz Suzan Bilgen Özgün’81 “Ma-
viydi Beklenen” adlı üçüncü öykü kitabını okurlarıyla bu-
luşturdu. 

Yazar, mezunumuz Gamze Güller’87 ile yaptığı söyleşi-
de (https://www.edebiyathaber.net/category/soylesi/) 
okura her şeyi açık açık sunmayan ama tamamen de me-
tin dışında bırakmayan öyküler tercih ettiğini, kendi öy-
külerine bunu yansıtmaya çalıştığını söylüyor. Görünürde 
bireysel konuları işleyen Özgün, arka planda toplumsal 
konulara değiniyor. Örneğin “Kurumsal Kahvaltı” öyküsü-

nü yazarken son yıllarda gündemde olan işsizlik, özellikle 
genç kesimdeki diplomalı işsizlik gerçeğini, gerçeküstü bir 
oyunla okura sunuyor. 

Edebiyat, sadece okuyan için değil yazar için de hayatı 
anlamaya çalışmanın bir yolu. Modern edebiyatın ilk tem-
silcisi Cervantes, İspanya için Osmanlı Devleti’ne karşı 
savaşmıştır. Savaştan döndüğünde çürümüş bir düzen 
için hayatını ortaya koymaktan duyduğu rahatsızlık ona 
La Mançalı Don Kişot’u yazdırmıştır. Don Kişot yaşadığı 
çağda sistemden rahatsızlık duyan İspanya halkını tem-
sil eder, saldırdığı yel değirmenleri çarpık düzeni, Sancho 
Panza gerçekçi ve faydacı çoğunluğu, Dulcinea da idealini. 

“Bütün bu atlattığımız fırtınalar, yakında havanın 
sakinleşeceğine ve olayların bizim için hayırlı olacağına 
işaret ediyor; çünkü ne kötülükler, ne de iyilikler daimi 
olamaz; kötülük uzun sürdüğüne göre de, iyilik yakında 
demektir.” diyen Don Kişot satır aralarına sakladıklarıyla 
edebiyat tarihinin en önemli eserlerinden biridir. Yoksa 
adamın birinin yel değirmenlerine saldırması çocuk 
masalı olmaktan ne kadar öteye gidebilir? 
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KÜTÜPHANE

Kütüphanemiz 
açıldı...

Mezunlar

Değerli Kolejli Yazarlarımız,

Sizler de imzalı kitaplarınızı Kolej-IN'e
(Taşpınar Mah, 2800. Cad. No:5/B, 06830

Gölbaşı) göndererek projemizin bir parçası
olabilirsiniz. Detaylı bilgi için

444 0 958’i arayabilir, 
info@kolej.org adresine mail atabilirsiniz.



TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi mezunudur. 

2004-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi 
Rektörü olarak çalışmıştır. Kastamonu, Çorum 

Hitit ve Çankırı Karatekin Üniversiteleri’nin de kurucu ilk 
rektörüdür.

“Hematoloji Onkoloji Cep Kitabı”, “Gebelik ve Sistemik 
Hastalıklar”, “Bilgi Toplumu ve Üniversiteler” Başlıklı 
kitaplarının yanısıra akademi dünyası ile ilgili pek çok kitabın 
çevirisini yapmıştır. 

Şiirle Gelen Sır yazarın ilk şiir kitabıdır. Bestelenmiş olan 
şiirleri, Duygusal Şarkılar adıyla CD halinde yayımlanmıştır.  
Halen özel muayenehanesinde hekimlik yapmaktadır. Evli ve 
iki erkek çocuk babasıdır.

WEB: www.kadriyamac.com
Instagram: @kadriyamac

Önem verdikleri:
Bilgi önemlidir, bilgi paylaşılmalıdır, hipergerçeklik insanlığı 
tehdit ediyor.

Motto: Edebiyattan ve sanattan vazgeçilemez.

KADRİ 

YAMAÇ'76

Şair Kadri Yamaç '76 ile Söyleşi
Şiirle Gelen Sır adlı kitabı okurla buluşan Kadri Yamaç ile Atakule’de guruba karşı söyleştik. 

Söyleşi: Ayfer Niğdelioğlu’81

Sayın Yamaç, şiirlerinizi bir zaman boyunca sosyal medyada 
okudunuz. Kitaba dönüştürülmesinde aldığınız yorumların etki-
si oldu mu? Geri bildirimler nasıl? 
Şiirlerimi paylaştığımda tahminimi aşan derecede güzel geri dönüş-
ler aldım. İnsanlar okuduklarını içselleştirdiler. Ben zaten şiirin biri-
sine dokunmasını örneğin bir metinde ya da bir fotoğrafın altında 
kullanılmasını hayal ederim. 

Kitapta sosyal temalı uzun şiirlerim de var. Birisi ya “Faili Meçhul” ya 
da “Nazlı’nın Kanatları”nı okumuş. Hangi yıllarda Doğu Anadolu’da 
bulundunuz diye sordu. O tarihte daha gitmemiştim Doğu Anado-
lu’ya. 

Bir tane hece vezniyle yazılmış  (13’lü) şiirim var.  Bildiğim bir kişi 
beste yapmak üzere bu şiirimi istedi. 13’lü hece Türk Sanat Müzi-
ğine çok uyar. Ayrıca şiirlerimden beş tanesi koro şefi miz Duygu 
İnandık tarafından bestelendi. Spotify’da duygusal şarkılar adıyla 
yayınlandı. Opera sanatçısı Sema Özer söylüyor. 

“Biz taş plakta ağlardık” diye bir şiirim var.  Duygu İnandık onu da 
besteledi. Şu an son kayıtları yapılıyor. 

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği çok sesli korosu çalışma-
larınız da uzun zamandır devam ediyor. Müzikle şiirin arasında 
nasıl bir etkileşim söz konusu? 
Mezunlar Derneğimizin çok sesli korosunda beş yıldır şarkı söylü-
yorum. Ben şiirde armoni yakalamayı çok seviyorum. Bu bağlamda 
koro çalışmalarının çok yararını gördüm. 

Şimdi Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarına da katılıyorum. Beni 
buraya çeken şiir geleneğine daha çok dahil olma isteği oldu. Pek 
çok şarkı vardır ki divan şairlerinin sözleriyle bestelenmiştir.

Sayın Yamaç, durduk yere şiir yazılmaz. İlk şiirlerinizi nasıl bir 
dürtüyle kaleme aldınız? 
Yaklaşık yirmi yıldır şiir yazıyorum. Uzun süre şiirlerimi paylaşma-
dım. Kolay olmuyor duygularınızı paylaşmak. Önce sosyal medyada 53
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KÜTÜPHANE

paylaştım şiirlerimi. Hocam, aşık mı oldunuz sorusu ile çok karşı-
laştım o dönemlerde. Bana bunu sorduklarında evet aşık oldum 
diyordum. İçimdeki güzel duyguları estetik biçimde söze dökü-
yorum.  Kitap çıktıktan ve şiirlerim kabul gördükten sonra yazar 
kimliğimle gündeme gelmeye başladım. “Yazar”sanız artık böyle 
sorular sormuyorlar. Yazarların ciddi bir düş dünyaları var.  Şöyle 
bir şeyi belirtmem lazım: Ahmet Ümit polisiye yazıyor. Gece dışa-
rı çıkıp cinayet işleyip yazmıyor.  

İlk şiirlerimden birisi Stockholm Sokakları. Bunu Stockholm’de bir 
kafede otururken yazmıştım. Dinlediğim şarkıların da etkisiyle 
bir özlemi, birinin eksikliğini anlatıyor. Şiir böyle doğuyor.  

Sayın Hocam, şiirlerinizde Dünya ve Türk edebiyatının başya-
pıtlarına da selam var…
Evet. Bu benim şiirde yapmak istediğim tarz. Ahmet Hamdi Tan-
pınar benim Nobel edebiyat adayımdır. Hem şair hem düzyazıda 
efsane. Beni çarpan eseri ise Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bu şi-
irlerimi elli taneye ulaştırırsam ayrıca kitaplaştırmak istiyorum. 

Sizce şiirde kurallara bağlı kalmaya çalışmak yaratıcılığı kısıt-
lar mı? 
Kısıtlar tabii. Sözcük seçimi ile ilgili o kadar ince ayrıntılarla uğ-
raşanlar olmuştur ki bazı sessizler yan yana gelmeli, bazıları gel-
memeli gibi. Ancak bunlara hakkıyla uyulduğunda da müzikalite 
oluyor şiirde. Bu da söz ustalığı demektir. 
Yunus Emre’yi hatırlayalım. 
Aşkın aldı benden beni,
Bana seni gerek seni,
Ben yanarım dünü günü,
Bana seni gerek seni 

Ne kadar kolay geliyor dile. Fakat 700-800 yıldır yaşıyor, söyle-
niyor. 

Şiir yazarken sizin gözettiğiniz kurallarınız var mı?
Ben vezin kaygısı taşımıyorum. Şiirin imgede kaybolmasını da 
istemiyorum. Şiirde anlamı önemsiyorum. Söz varlığımı, şiirdeki 
armoniyi okuyanlar değerlendirsin. Şiilerimde çok resim yaparım 
ben. Pembe bulutların lacivert yağmuru derim örneğin.   

Herkes şiir yazamaz. Peki, herkes şiir okuyabilir mi? Şiir nasıl 
okunmalı? 
Benim klasik müzikle uğraşan bir arkadaşım var. Klasik müzik 
başka iş yaparken dinlenmez der. Önce sessiz bir yere oturacak-
sın. Başka bir iş yapmayacaksın. Onun dediği gibi yapınca oluyor. 
Şiir okurken de ben şiir okuyacağım diyeceksin.  Eline çay kahve 
alabilirsin. Gazete haberi okur gibi değil kelimenin tadına vararak 
okumak gerekiyor.   

Sinema ve romanlar uzun bir zamandır distopyayı konu edi-
yorlar. Bir şair olarak söyleyin bize:  Şiir bize ne vaat ediyor? 
Nedim’in bir sözünü paylaşayım sizinle: Çünkü şairsin hayal-i ta-
zedir senden murad

Yani sen şairsin senden yeni hayaller bekleniyor. Taze hayallere 
insanların ihtiyacı var mı? Var tabii. 19. yüzyılda ünlü düşünür 
Nietzsche Tanrının ölümünü ilan etti. Tüm dünyada bir bunalım 
çağı başladı. İnsanlık iki Dünya savaşı gördü. 20. yüzyıl sonla-
rında da bilim ve teknolojiye teslim olunmaya başladı. Bugün 
teknolojik gelişmelerle insanlar çok mutlu olduklarını sanıyor-
lar. Kendi gözlemlerimden çıkardığım sonuç: Değiller. Sosyal 
medyada kullandığımız emojiler, bir gülümseme, bir küçük kır-
mızı kalp söz dağarcığımızı yok ediyor. 

Gülten Akın’ın bir mısrası geldi aklıma: Ah, kimselerin vakti yok 
durup ince şeyleri anlamaya 

O kadar güzel bir şey hatırlattınız ki!  Kimsenin ince şeyler 
üzerinde düşünmeye güya vakti yok. Aslında var. Hepimiz o 
emojilerin, enter tuşlarının arkasında kaldık. Dillerin yüzyıllardır 
biriktirdiği dil kapasitesi kayboldu. 

Şiir sadece aşkı konu etmez, toplumsal olayları da işler. Bizim 
güzel sözlere ihtiyacımız var. En azından ben kendi şiirimde 
bunu yapmaya çalışıyorum.

Söyleşimizi bir şiirinizin linkini buraya bırakarak sonlandı-
ralım: 
O Şair ki
https://www.instagram.com/p/CTFZZtBIYqx/
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SAĞLIK

D Vitamini Hakkında 
Önemli Notlar 

Bugünlerde özellikle bolca bu vitamininin adını duyuyo-
ruz. İşte, D vitamini hakkında merak edilen tüm detay-
lar…

D vitamini, çok büyük oranda (%80-90) güneşten alınır 
ve UV-B ışınları etkisiyle, ciltte sentezlenir. Güneş ışınla-
rının dünya yüzeyine ulaştığı açı, D vitamini sentezinde 
etkilidir. Pek çok faktör, güneş ışınlarının etkisini, süre-
sini ve gücünü değiştirebilmektedir. Bunlar; yaşanılan ül-
kenin coğrafi  konumu, mevsimler, hava durumu, güneşe 
direkt olarak ya da cam arkasından maruz kalınması, yaş, 
cilt renginin koyuluğu, kullanılan koruyucu kremler ve ka-
palı kıyafet tercihi şeklinde sayılabilir. 

Ülkemizin bulunduğu enlemde vitamin D sentezi Ma-
yıs-Kasım ayları arasında gerçekleşir. Uygun ışın açısı, 
saat 10.00-15.00 arasında olduğundan, D vitamini sen-
tezi için bu saatlerde güneşe çıkılması önerilir.  Cilt rengi 
açık olan bir insanda, güneşlenirken uygun D vitamini do-
zuna (ciltte hafi f pembeleşmeyi sağlayacak kadar) 15 da-
kikada ulaşılabilirken, koyu ciltli bir kişide bu süre 3-4 kat 
daha uzun olabilir. Güneş koruyucu kremin faktör oranı 15 
veya daha üzerinde ise, %99 oranında güneş ışınlarının 
cilde ulaşması engellemektedir. Cam ve tül arkasından 
güneşlenmek de ciltte vitamin D sentezini engeller.

Vitamin D içeren besin sayısının az olması nedeniyle, bu 

vitaminin az bir kısmı (%10- 20) gıdalar ile alınabilir. Bu 
gıdalar, yağlı balıklar, yumurta sarısı,  mandıra ürünleri,  
tahıllı gıdalar ve mantardır. 

D vitamini eksikliği, küresel bir sorundur. Dünya üzerinde, 
D vitamini yetersizliğinin insanların %50’den fazlasında 
var olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde yapılan bir 
araştırmada erişkinlerde, D vitamini (25OHD3) düzeyi 
<20 ng/ml olanların oranı %75 olarak belirlenmiştir.   İleri 
yaşta deriden D vitamini emilimi azalmaktadır. Bu ne-
denle yaşlı kişilerin çok daha yüksek D vitamini dozlarına 
ihtiyaçları olduğu bilinmektedir.  

D vitamini eksikliği nedenlerine detaylı bakacak olursak; 
• Güneş ışınlarına yeterince ve düzgün maruz kalama-

ma: Evden dışarı çıkmayan yaşlılar, çocuklar, bakımevin-
de kalanlar, hastanede uzun süre yatanlar, tüm vücudu 
örten giysiler giyenler, 

• Gıdada D vitamini eksikliği: Ülkemizde D vitamini 
katkılı besinler azdır. Çeşitli ülkelerde süt, margarin ve 
ekmeğe D vitamini eklenerek  gıdalar D vitamini açısın-
dan zenginleştirilmektedir,

• Bağırsaklarla ilgili hastalıklar sonucu oluşan emilim 
bozuklukları, 

• Kronik karaciğer hastalıklarında (Siroz gibi) D vita-
mini, hormonal öncüllerinden son haline dönüşemez ve D 
vitamini düzeyi azalabilir,  
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• Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar D vitamininin 
vücutta bulunma süresini kısaltıp çabuk atılmasına neden 
olur,

• Protein kaybettiren hastalıklar: D vitamini metabolit-
leri kanda proteine bağlı olarak dolaşırlar. Protein kaybetti-
ren bağırsak hastalıkları ve Nefrotik sendrom’da D vitamini 
düzeyleri azalır.

• Genetik olarak D vitamini metabolizmasında bozuk-
luklar olabilir.  

D vitamininin; kas-iskelet sistemi, bağışıklık sistemi üze-
rine ve hatta kanser riskini azaltma, ciddi enfeksiyon du-
rumlarında bağışıklığı güçlendirme gibi çok olumlu etkileri 
olduğu için MUTLAKA takviye olarak alınması gereklidir. 
Bahar-yaz döneminde alınan, depolanan D vitamini kış için 
yeterli olmamaktadır. 

D vitamini eksikliğinde spesifi k olmayan kas ağrıları olabil-
mektedir. Düşük D vitamini düzeylerinde bunama ve Alz-
heimer’ın kötüleştiği bilinmektedir. Obez (şişman) birey-
lerde de D vitamini düzeyleri genellikle düşüktür. 

D vitamini tedavisinin kolon, meme ve prostat kanserini 
azalttığı,  büyük ölçekli çalışmalarda bildirilmiştir.  Kanser 
insidansını azaltmak için günlük  alınması gereken en düşük 
D vitamini dozu 1.100-1.500 IU/gün olarak  bildirilmektedir.  
Yine meme kanseri ile ilgili büyük ölçekli bir çalışmada D vi-
tamininin, kansere  yakalanmayı azalttığı, yakalanılsa bile 
ölüm oranını düşürdüğü vurgulanmıştır. 

İlk 1 yaş döneminde iyi düzeyde D vitamini alan bebeklerde, 
çocukluk ve ergenlik  dönemlerinde  Tip 1 Diyabet geliştir-
me riski çok düşük bulunmuştur. 

D vitamini,  bağışıklık hücrelerinde  infl amasyonu (vücudun  
bir iç veya dış etkene karşı verdiği koruyucu cevap), sitokin 
üretimini azaltmakta, bağışıklık hücrelerinin fonksiyonu-
nu, bakterileri  öldürme potansiyelini artırmaktadır. 

Ülkemizde, laboratuvarlarımızda  D vitamini için genellikle 
“ng/ml” birimi kullanılmaktadır ve  kılavuzlarda 25OHD3 
düzeyinin 30 ng/ml nin üzerinde tutulması tavsiye olun-
maktadır. 

D vitamini  nasıl alınmalıdır?
Takviye  veya  tedavi olarak verilen D vitamini birimi,  IU 
veya microgram (micg)  dır.   1 micg=40 IU’dır.  Hesapla-
malar bu birimler üzerinden yapılır. İnsanlara ayda 1-2 kez  
verilen 50.000 IU,  300.000 IU gibi yüksek  dozdaki  D vi-
tamini formları, son yıllarda çok doğru bulunmamaktadır.  
Daha çok  günlük  ve haftada 1-2  kez verilen seçenekler 
önerilmelidir. Günde  en az 1.500-2.000 IU D vitamini alın

malıdır. Osteoporozlu (kemik erimesi) hastalarda D vitami-
ni düzeyinin mutlaka 30 ng/ml üzerinde tutulması amaç-

Dr. Şen Dağcı Ilgın’80 
Bayındır Kavaklıdere Hastanesi
İç Hastalıkları ve  Endokrinoloji - 
Metabolizma Hastalıkları Uzmanı 

lanmalıdır. Son araştırmalarda,  hedefl enen düzey 50 ng/
ml  üzeri olmalıdır denilmektedir. D vitamini düzeyi,  28-40 
ng/ml seviyesine çıkarıldığı zaman kemik kırığı riskinde 
azalma görülmektedir. 

D vitaminini alt sınırda  (30 mg/ml) tutabilmek için normal 
erişkinlerin günde 1.500-2.000 IU D Vitamini  almaları ge-
reklidir. Yaşlı nüfusta böylesi bir alım bile D vitaminini 30 
ng/ml’nin altına düşürebilmektedir.

D vitamini aşırı dozu sanıldığı gibi çok sık rastlanan bir 
durum değildir. 88 ng/dl’nin üzerinde olduğu durumlarda 
görülür. 

Günde 1.000 IU D Vitamini  alındığında kandaki  düzeyi 10 
ng/ml artabilmektedir. D vitamini düzeyi 20 ng/ml olan bir 
erişkinin günde 1.000 IU alarak bunu 30 ng/ml’ye çıkara-
bilmesi çok zordur. Bu nedenle  önce  1-2 ay süreyle gün-
de  5.000 IU alınıp,  bu doz daha sonra günde 1.500-2.000 
IU’ye düşürülebilir. 

D vitamininin enfeksiyon durumundaki koruyuculuğu da  
yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı etkileyen Covid 19 ile  ilgili 
araştırmalarda ortaya konulmuş ve günlük alımların 1.500-
2000 IU’den  çok daha yüksek dozda olması gerektiği tav-
siye olunmuştur. 



KOLEJ-IN DÜKKAN

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

GRADUATED 
Beyaz Yağmurluk

K is the answer
T-shirt

GRADUATED 
Beyaz
Yağmurluk

Gri Eşofman Altı
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GRADUATED

Kırmızı Sweatshirt



GRADUATED
Kırmızı Sweatshirt

GRADUATED
Gri Hoodie

Kırmızı Sweatshirt

Gri Eşofman Altı

GRADUATED 
Lacivert
Sweatshirt

GRADUATED 
Fermuarlı 
Sweatshirt
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KOLEJ-IN DÜKKAN

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

Beyaz Yağmurluk GRADUATED
Fermuarlı
Sweatshirt

Gri Eşofman Altı

GRADUATED 
Lacivert Sweatshirt
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GRADUATED
Fermuarlı
Sweatshirt

INSPORT 
Tenis T-Shirt

Maske
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Lacivert Fermuarlı 
Sweatshirt

INSPORT T-
shirt

K Logolu
Hoodie

GRADUATED
Kırmızı Sweatshirt

GRADUATED Fermuarlı 
Lacivert SweatshirtGRADUATED

Gri Hoodie

GRADUATED Gri
Eşofman Altı

GRADUATED Gri
Eşofman Altı

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ



Ü R Ü N L E R İ M İ Z
HEDİYELİK EŞYA

Kadın-Erkek-Çocuk T-Shirt
Anahtarlık

Magnet

Açacak Kupa Bardak Bardak

Hoodie

Karaf

Kadın-Erkek T-Shirt
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Kolej-IN Eğitmenleri

Efe Kandemir
Spor Sorumlusu Yardımcısı
Fitness&PT, Grup Egzersiz 
Eğitmeni 

Gizem Ünalan
Fitness&PT, Grup 
Egzersiz Eğitmeni 

Ercan Algan
Grup Egzersiz Eğitmeni-
Freestyle Combat

Gamze Babacan
Fitness&PT, Grup Egzersiz 
Eğitmeni 

Mehmet 
Batuhan Gürel
Spor Sorumlusu Yardımcısı
Fitness&PT, Grup Egzersiz 
Eğitmeni 

Emre Terzi
Spor Sorumlusu 
Fitness&PT, Grup 
Egzersiz Eğitmeni 

Çağla Koru
Fitness&PT, Grup 
Egzersiz Eğitmeni 



Hande Eren
Fitness&PT, Grup Egzersiz 
Eğitmeni 

Kolej-IN Eğitmenleri

Zeki Durukan
Fitness&PT, Grup Egzersiz 
Eğitmeni 

Nisa Nur
Koca
Fitness&PT, Grup Egzersiz 
Eğitmeni 

Serhan Gürhan
Grup Egzersiz Eğitmeni-Pilates

Seda Özsoy
Grup Egzersiz Eğitmeni-
Yoga

Murat Kayhan
Grup Egzersiz Eğitmeni-
Grup Fitness
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Değerli üyelerimize sunduğumuz hizmetleri daha da zen-
ginleştirdiğimiz, kolej-IN Spor Tesisimiz, 10 Haziran 2021 
tarihi itibariyle kapılarını yeniden açtı. Yaz döneminde bir-
çok organizasyonun açık alana taşındığı, sonbahar ve kış 
döneminde ise pek çok revizyonun gerçekleştirildiği ko-
lej-IN’de spor yapmak artık her zamankinden daha keyifl i. 
İşte yenilenen kolej-IN dünyası…

•Pandemi süreci sonrası hayata geçen revizyonlar ile açık 
havuzda pek çok Dernek üyesi ve mensubu misafi r edildi.
•Açık alanlarda gerçekleştirilen keyifl i grup dersleri saye-
sinde spor yapılırken bir arada olmanın keyfi  yaşandı. 
•Farklı branşlarda pek çok uzman eğitmenin kolej-IN grup 
egzersiz programına dahil edilmesi ile grup ders program-
larında eğitmen çeşitliliği ve ders sayısı artırıldı. 
•Fitness alanları yeniden düzenlenerek; stüdyo sayısı 3’e 
çıkartıldı. Bu sayede üyeler pandemi önlemleri sebebiyle 
kalabalık olmayan ortamlarda ders alma imkanına sahip 
oldu.  

•Ders çeşitliliği haftada 20 saatten 35 saate çıkartıldı. 
Aktif ders programları ile üyelere kaliteli bir spor deneyimi 
yaşatıldı.  Eğitmen sayısı 17’ye çıkarılarak kolej-IN çatısı 
altındaki uzman eğitmen kadrosu daha da zenginleştirildi. 

kolej-IN’de sizi bekleyen diğer ayrıcalıklar….
•Üyelik kapsamında, ücretsiz olarak ölçüm yaptırarak, 
eğitmenlerimizden danışmanlık ve personal training hiz-
meti alabilirsiniz. 
•Geniş ve ferah alanının yanı sıra hijyenik bir ortam sunan 
stüdyolarımız da, siz değerli üyelerimizin kullanımına açıl-
dı. Dilediğiniz tarih ve zaman diliminde rahatlıkla kullana-
bilir size özel hizmetlerden faydalanabilirsiniz…
•Aylık yayınlanan ders programını yakından takip ederek, 
sizler de bu keyfe ortak olabilirsiniz.
•kolej-IN dünyasının özel avantaj, fırsat ve ödeme koşul-
larını sizler de yakalayabilirsiniz.
•Sahibi ve/veya üst düzey yöneticisi Kolejli olan fi rma ça-
lışanları kolej-IN'den indirimli faydalanabilirsiniz.

Senin Evin kolej-IN
Yeniliklerle Sizinle...

Senin Evin’den Bol Egzersizli Haberler
Açık Havada Keyifl i Masterclass Organizasyonu Gerçekleştirildi
Alanında uzman hocalar ile açık alanda ve TED Ankara Koleji kapalı tenis kortunda gerçekleştirilen masterclass keyifl i 
görüntülere sahne oldu. Birçok üyenin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonlar ile spor ve eğlence bir arada yaşandı. 

Akdeniz ve Ege Sahilleri Beach-Volley ile 
kolej-IN’e Taşındı
Mezunlarımızdan oluşan ekip keyifl i bir beach-volley turnuvasına imza attı. Kıyasıya 
geçen turnuvanın kazananı ise, dostluk oldu. Turnuva sonunda birinci olan takıma +3 
ay, 2. olan takıma +2 ay kolej-IN üyeliği ve sürpriz hediyeler verildi.
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Savunma sanatlarının Türkiye’deki duayenlerinden Nehar Eren'95, 
kolej-IN çatısı altında… Nehar Eren Martial Arts Akademi’nin bilgi 
birikimini ve deneyimini, sizlerle buluşturuyoruz. Alanında tanınan 
ve deneyimli eğitmenlerle birlikte oluşturulan stüdyolar yeni se-
zona hazır.  Boks, Kickboks, Wingchun, Escrima, Çocuk Uzakdoğu 
Sporları, Budokon Yoga, Freestyle Combat ile ilgili eğitim prog-
ramlarından yararlanabilir, orta vadede ise birçok farklı eğitmen 
aracılığıyla çeşitli workshop ve seminer projelerini deneyimleye-
bilirsiniz. 

Nehar Eren Martial Arts Ekibi
- Ateş Bağdaş: Budokon Yoga, Mobility  - Deniz Salman: MMA, 
Muaytai - Ercan Algan: Freestyle Combat, Taekwondo, Kickboks 
- Kerem Can Demirci: Kids Martial Arts, Italian Style Long Sword 
- Nehar Eren: Wing Chun, Escrima, Self Defans 
- Nurettin Ovat: Boks  - Ozan Özgen: Kickboks - Gülden Ortaç: 
Antigravity Yoga

Spinning Organizasyonları ile Eğlence Burada
Açık havada gerçekleştirilen spinning dersleri ile hocalarımız eşliğinde hem eğlendik hem spor yaptık. Bol müzikli geçen 
ve sınırlı sayıda gerçekleştirilen derslerimizde sen de yerini almak için harekete geç!

Çocuk Cimnastik
Dersleri Başladı
Çocuklarımızın zihnen ve bedenen aktif olmasına özen gösteri-
yoruz. Sporu çocuklarımızın hayatının bir parçası haline getirerek 
eğlenirken aynı zamanda zinde olmalarını sağlıyoruz. 14 Ağustos 
tarihinden itibaren başlayan cimnastik dersleri için minik sporcu-
larımızı kolej-IN’e bekliyoruz. 

Savunma Sanatları Sizden Sorulsun!
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BİZDEN HABERLER

Minik Eller
23 Nisan’da Kendi 
Kurabiyelerini 
Yarattı 

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı kutla-
maları kapsamında Kariyer 
Komitesi renkli bir etkinli-
ğe ev sahipliği yaptı. Oku-
lumuz 9. sınıf öğrencisi 
Ceylin Kurt eşliğinde ger-
çekleşen kurabiye yapımı 
etkinliği renkli anlara sah-
ne oldu. Zoom üzerinden 
gerçekleştirilen etkinlikte 
çocuklar hayal güçlerini 
kullanarak lezzetli kurabi-
yeler yaptılar. 

Kolejli Rock Grubu "Sinekkaydı" Konseri
Kasım ayında rock müziğe doyduk! Taylan Ahıskal’90, Alp Uslu’06, Cengizhan Ceylan’90, Koray Karasu, 
Emre Kaya’dan oluşan Sinekkaydı grubu ile hem eğlendik hem de bir arada olmanın tadını çıkardık. Konse-
re katılan tüm rock severlere teşekkür ederiz. 
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Kolej mezunu üniversiteliler, 20 Kasım Cumartesi günü kolej-IN’de 
buluştu. Saat 17.00’de başlayan parti, DJ performansı ile devam 
etti. Üniversiteli Kolejlileri bir araya getirmek amacıyla düzenle-
nen parti, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. 

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde keyifl i bir buluşma yaşandı. Zoom üzerinden gerçekleşen, emekli ve şu an halen okulda çalışan 
öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleşen buluşmaya, mezunlarımız büyük ilgi gösterdi.  Duygu dolu dakikaların yaşandığı buluş-
mada geçmişten günümüze pek çok anılar yad edildi. 

Üniversiteliler UNITED Parti’de Buluştu

Öğretmenlerimizle Keyifl i Anlar-Neşeli Anılar

KOLEJLİLER    ŞUBAT 2022
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BİZDEN HABERLER

54. Kuruluş Yıl Dönümümüzde
ATA’mızı Manevi Huzurunda Ziyaret Ettik 

Derneğimizin 54. Kuruluş Yıldönümünde Ata'mızı 
manevi huzurunda ziyaret ettik. 11 Ocak’ta ger-
çekleştirdiğimiz ziyarette; Ata'mıza minnetimizi 
bir kez daha dile getirdik. Ata’m kurduğun okuldan 
mezun olma onuruna ve mutluluğuna erişmiş aklı 
hür, vicdanı hür bireyler olarak, aldığımız terbiye ve 
irfan ile yüksek idealine ulaşma yolunda var gücü-
müzle çalışmaya; ilkelerinden ödün vermeden, biz-
den önceki nesillerden aldığımız bayrağı büyük bir 
onurla bizden sonraki nesillere aktarmak için dur-
madan, yorulmadan ilerlemeye devam edeceğiz.

70



HPV Hakkında Merak
Edilenler Üzerine Sohbet…

TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneği K-İnsan Komite Üyesi 
Deniz Özme’81 moderatörlüğün-
de Prof. Dr. Ömer Lütfi  Tapısız 
ile 20 Ocak tarihinde kolej-IN’de 
“Rahim Ağzı Kanseri, HPV En-
feksiyonu ve Aşıları” hakkında 
konuştuk. Keyifl i sohbet için ko-
nuğumuza ve dinleyicilerimize 
teşekkür ederiz.

Hasret, Dostluk, Aşk, 
İnat ve Şiire Dair

Amerika’da Üniversite Eğitimi ve
Başvuru Süreci
Konuşuldu

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği K-İnsan Komite Üyesi Prof. Dr. Yelda Ongun’87 mode-
ratörlüğünde Gazeteci Ünsal Ünlü ile "Nazım; Hasret, Dostluk, Aşk, İnat ve Şiir" hakkında ko-
nuştuk. 13 Ocak’ta kolej-IN’de gerçekleşen sohbetimize katılan herkese çok teşekkür ederiz.

ABD Eğitim Danışmanı Zeynep Yaratan’84 ile oldukça gü-
zel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yurt dışında eğitim fırsatları 
ve sürecinin işlendiği sohbette; velilere pek çok bilgi akta-
rıldı. Değerli bilgilerini bizimle paylaşıp çocuğunu yurt dı-
şında okutmak isteyen tüm dinleyicilerimize yol gösteren 
Zeynep Yaratan’84'e ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Bu sene de Covid-19 önlemleri alınarak 7 Kasım 2021’de 43. kez 
düzenlenen N Kolay İstanbul Maratonu’nda Türk Eğitim Derneği 
olarak yerimizi aldık ve imkânları sınırlı ancak başarılı çocuk-
larımızın eğitimine katkıda bulunduk. Sanal koşu ve parkura 
katılan 330 gönüllü ile topladığımız bağışlar sayesinde ikinci kez 
en çok bağış toplayan sivil toplum kuruluşu olmanın gururunu 
yaşadık. Böylece 455 Tam Destek Burslu çocuğumuzun bir yıllık 
eğitim masrafını karşılamış olduk.

Maratonlarda Rekor 
Kırmaya Devam Ediyoruz

Resmi açılış töreni 20 Ağustos 2021’de gerçekleşen TED Çor-
lu Koleji, 2021-22 öğrenim yılında ilk öğrencileriyle eğitime 
başladı. Açılış törenine Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı 
Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, TED Genel 
Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TED Çorlu Koleji Kurucu Tem-
silcisi Dr. Murat Dayanıklı'nın yanı sıra il protokolünün temsil-
cileri, çok sayıda davetli, veliler ve öğretmenler katıldı.

TED Çorlu Kolejimiz Açıldı

TED Ailemizin üyesi, değerli sanatçımız Filiz Akın, Hayatın Provası Yok adlı kitabının 
telif gelirini burslu öğrencilerimizin aydınlık geleceği için Derneğimize bağışladı.

Filiz Akın, Hayatın Provası Yok ile Ankara'da doğduğu evi, terzi annesiyle beraber 
hayatın nakışını nasıl işlediklerini, TED Kolejinde kendisine takılan lakabı, sinema 
kariyerine nasıl başladığını ve Paris'teki yaşamının yanı sıra bugüne dek biriktirdiği 
tüm hayat tecrübelerini okurlarıyla paylaşıyor. 

Filiz Akın Yine TED’in Yanında...

1.000 Turna 1 Umut Projemiz 
Devam Ediyor 
Kampanyamız ile her 1.000 turnaya ulaştığımızda, bir çocuğumuzun eğitim masrafını 
karşılıyoruz. Proje çerçevesince, bir araya gelebildiğimiz yerlerde hep birlikte turnalar katlıyor, 
kampanya elçilerimizle bütünleşen turna ürünlerimizin satışını TED Dükkan ve Trendyol’dan 
gerçekleştiriyoruz. Ayrıca değerli sanatçılarımız, ressam ve heykeltıraşlarımız da eserlerini 
satışa çıkararak 1.000 Turna 1 Umut kampanyasına destek veriyor. Eserler için: http://binturn-
abirumut.ted.org.tr/eserler
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Projemizin 2021-2022 dönemi, TED yetkililerinin Evren 
İlkokulu öğrencilerini ve proje öğretmenimizi ziyaretiyle 
başladı. Mesleğinin ilk yıllarında özellikle köylerde görev 
yapan ve mesleğe yeni atanan kadın öğretmenlerin mesle-
ki, psikososyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesini 
amaçlayan projemiz bugün, 350 okuldan 380 öğretmen ve onların öğrencileriyle çok büyük bir aileye dönüştü. 2023 
yılına kadar 1.000 kadın öğretmene ulaşmayı hedefl ediğimiz Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi’nde yüz 
yüze eğitimler de gerekli pandemi önlemleri alınarak başlatıldı.

2-3 Ekim 2021’de Bursa’da gerçekleşen Eker I Run’da bu sene yine 
burslu çocuklarımız için koştuk. Önceki yıllarda 5K, 15K ve 4-12 yaş 
grubu çocuklar için “minik adımlar” parkurlarında gerçekleşen et-
kinliğe bu sene paten yarışı ve 42,1 km maraton parkuru eklendi. 
Uludağ’dan başlayıp Eker Meydan önünde biten maraton, Türkiye’nin 
ilk “yokuş aşağı” maratonu olma özelliğini taşıyor.

Fark Yaratan Okul Liderleri İçin Eğitimlerimiz Başladı 
TED Akademi Okul Lideri Geliştirme Programı Ağustos 2021’de gerçekleşen ilk eğitimle başladı. TED Ankara Kolejinin ev sa-
hipliğinde gerçekleşen eğitim, Prof. Dr. İnayet Aydın, Prof. Dr. Yüksel Kavak ve TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun 
açılış konuşmaları ile başladı. Program, drama etkinlikleri, seçkin akademisyenlerden eğitimler ve değerlendirme çalışma-
larıyla tamamlandı. TED Akademi Okul Lideri Geliştirme Programı ile TED Okulları yöneticilerimiz ve yönetici adaylarımızda 
fark yaratan okul liderliğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumların geliştirilmesi hedefl eniyor.

Eğitimin Sigortası: 
Öğretmenlerimiz 
Projesi Yeni Dönem 
Çalışmaları Başladı

Eker I Run’da Türk Eğitim Derneği
Adına Koştuk

22 Ağustos 2021’de gerçekleşen 55 ülkeden 2.465 yüzücünün katıldığı 
33. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda, TED adına yüzen 
Mustafa Sevenay genel klasmanda ikinci, Ilgın Çelik ise dördüncü 
olarak bizleri gururlandırdı. Topladıkları bağışlarla yedi Tam Destek 
Burslu öğrencimizin geleceğini aydınlattıkları için tüm yüzücülerimizi 
tebrik ediyoruz.

Kulaçlar Türk Eğitim Derneği
İçin Atıldı 
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KAMPÜS

Cumhuriyet Ruhuyla, Daima” sloganıyla kutladığımız TED An-
kara Kolejinin 90’ıncı kuruluş yılı için Devlet Sanatçısı ve Hey-
keltıraş Metin Yurdanur tarafından hazırlanan 90. Yıl Rölyefi ’nin 
açılışı, 28 Ekim günü TED Ankara Koleji İncek Kampüsü’nde ya-
pıldı.

Metin Yurdanur’un TED Ankara Koleji’ndeki üçüncü eseri olan 
60 metre uzunluğundaki rölyef çalışması, okulun 90 yıllık köklü 
tarihini, değerlerini ve kültürünü yansıtan öğeleri içeriyor. Cum-
huriyet’e ve Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlılığı da simge-
leyen eserle ilgili açılış töreninde görüşlerini dile getiren Metin 
Yurdanur, “Türkiye’nin dört bir tarafında, Dünya’nın 5 kıtasında 
eserlerim var. Bunu öğretmenlik mesleğine, Türk halkına, Cum-
huriyet’e ve büyük önderimiz, saygı ve sevgiyle andığım Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyum. TED Ankara Koleji yerleş-
kesindeki anıtların sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum. Bu 
anıta büyük destek veren TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Yöne-
tim Kurulu’na ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da ko-
nuşmasında TED Ankara Koleji’nin bir bilim, kültür ve felsefe 
yuvası olduğunu belirterek “Başkent’in her bir köşesine ruh ka-
tan, imza eserleriyle köklerimizi ve duruşumuzu bize hatırlatan 
dünya sanatçısı Metin Yurdanur’un TED Ankara Koleji’nin 90. yılı 
için hazırlamış olduğu rölyef, tüm sözlerin üzerinde. Aldığımız 
yolun, geçmişin ve geleceğimizin ilmek ilmek işlendiği bu eser 
için Sayın Yurdanur’a sonsuz teşekkürler” dedi.
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Kartal 
Usluel de 90. Yıl Rölyefi  Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, 
Metin Yurdanur imzalı bu anlamlı eserin TED Ankara Kolejinin 
90 yıllık köklü tarihini simgelediği gibi kuruluşunun 100’üncü yı-
lına doğru ilerleyen okulumuzun yenilikçi ve çağdaş çizgisini de 
vurguladığını ifade etti.

Cumhuriyet Ruhuyla Daima...
“Biz Geleceğiz, Biz Meşaleyiz”: TED Ankara Koleji 
90. Yıl Rölyefi  28 Ekim’de Açıldı
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Cumhuriyetimizin 98’inci Yılı TED Ankara 
Koleji’nde Görkemli Bir Törenle Kutlandı

Türkiye’nin yabancı dille eğitim yapan 
ilk özel Türk okulu olan TED Ankara Ko-
leji’nde; Atatürk ilkelerine, devrimlerine 
ve Cumhuriyet’e olan bağlılığımızla, 90 
yıllık köklü tarihimiz, değerlerimiz ve 
hedefl erimiz ışığında Cumhuriyet’in 
98’inci yılı coşkuyla kutlandı. Törende 
yüz yüze eğitime geçişin ardından öğ-
renci, öğretmen, veli ve mezunlar ye-
niden bir araya gelmenin mutluluğunu 
da yaşadı. K12 bütünlüğünde gerçek-
leştirilen tören programında Anaokulu, 
İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri gö-
rev aldı. Bayrak geçidiyle başlayan tö-
rende açılış konuşmalarının ardından, 
Okul Korosu marşlar söyledi, öğrenci-
lerin hazırladığı dans, vurmalı çalgılar 

ve zeybek gösterileri beğeniyle izlendi. Törenin sonunda pankart gurubu, 10. Yıl Marşı eşliğinde stadyumda “90 Yıl 
Cumhuriyet Ruhuyla Daima” yazısını açtılar. Cumhuriyet Bayramı töreni, bu muhteşem fi nal tablosuyla son buldu.

Ata Sahne
29 Ekim’de 
Fazıl Say ve
Serenad Bağcan 
Konseri ile 
Açıldı
TED Ankara Kolejinin Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi Ata Sahne’nin açılışı, okulumuzun 90. kuruluş yılı ve Cumhuriyet 
Bayramı kutlamaları kapsamında 29 Ekim’de yapıldı. İsmini Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten alan, bünyesinde 
1.437,05 m2 oditoryum, 360 m2 sahne, seminer salonları ve açık-kapalı fuaye alanları bulunan 1500 seyirci kapasiteli Ata 
Sahne, özel bir geceye ev sahipliği yaptı.

Türk Eğitim Derneği, TED Ankara Koleji ve TED Ankara Koleji ismini taşıyan kuruluşların yöneticilerini, okul idarecilerini, 
mezunları ve davetlileri bir araya getiren gecede, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ve müzisyen Serenad Bağcan 
konuklara unutulmaz bir konser verdi. Konserin sonunda TED Ankara Koleji Lise Çok Sesli Korosu da sanatçılarla birlikte 
sahne alarak izleyenlere duygulu anlar yaşattı.
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SPOR KULÜBÜ

A Erkek Basketbol 
2020-2021 sezonunu Türkiye Basketbol 2. Li-
ginde şampiyon olarak tamamlayan takımı-
mız, 2021-2022 sezonunda Misli.com Türkiye 1. 
Basketbol Liginde oynama hakkını kazanmış-
tır. 2 Ekim 2021 tarihinde başlayan yeni sezon-
da müsabakalarını TOBB ETÜ Spor Salonunda 
(Söğütözü) oynayan takımımız , Misli.Com 
Türkiye Basketbol Ligi’nde 14 maçta 5 galibiyet 
ile 10. Sırada yer aldı. Maçları TBF'nin Youtube 
kanalı olan TBF TV'den canlı olarak yayımlanan 
takımımızın  ligin ilk yarısında oynadığı 5 maç 
TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayın-
landı. takımız ile ilgili maç duyurusu ve güncel 
bilgilerini tedkolejlilersk instagram ve twitter 
adreslerinden takip edebilirsiniz.

A Kadın Voleybol 
Bu sene Türkiye Kadınlar 1. Liginde B grubunda mü-
cadele eden İBA Kimya TED Ankara Kolejliler Kadın 
Voleybol takımımız maçlarını TEDÜ Prof. Dr. Rüştü 
Yüce Spor Salonunda oynamaktadır. Bu sene play 
o�  hedefi  ile İBA Kimya sponsorluğunda mücade-
lesini sürdüren takımımız, ligin ilk yarısını 7 galibi-
yet 4 mağlubiyet ile 4. Sırada tamamladı. Maçları 
kulübümüzün youtube kanalı olan TED Ankara 
Kolejliler SK adresimizden canlı yayımlanmaktadır. 

Takımımızın maç duyurusu ve güncel bilgilerini tedkolejlilersk instagram ve twitter adreslerinden takip 
edebilirsiniz. 

A Erkek Voleybol
2020-2021 sezonunda Türkiye Erkekler Voleybol 2. 
Liginde şampiyon olan takımımız, bu sene Alpas-
lan Endüstri  Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligine 
yükselmiştir. 2021-2022 sezonunda Dürümle isim 
sponsorluğunda Dürümle TED Ankara Kolejliler 
olarak sahaya çıkan takımımız, müsabakalarını 
TVF Beştepe Spor Salonunda oynamaktadır. Ligin 
ilk yarısını  5 galibiyet 6 malubiyet ile 7. Sırada ta-
mamlayan takımımızın maçları  Youtube TVF Vo-
leybol TV kanalından izleyebilir, takımımızın maç 
duyurusu ve güncel bilgilerini tedkolejlilersk ins-
tagram ve twitter adreslerinden takip edebilirsiniz. 

2021-2022 Sezonu
Lig Maçlarımız Devam Ediyor!
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Bu sene Misli.com Türkiye Basketbol Liginde mücadele 
eden A Erkek Basketbol takımımızın kombine kart satış-
ları başladı. Takımımızın müsabakalarını oynadığı TOBB 
ETÜ Spor Salonunda oluşturduğumuz ve kulübümüze 
emeği geçmiş mezunlarımızdan Engin TURGUT‘75 ve 
Ali Cem ASLANTAŞ’80 adını verdiğimiz 2 tribünde maç-
larımızı canlı olarak izleyebilir, takımımıza katkıda bulu-
nabilirsiniz. Kombine kartlarımız hakkında detaylı bilgi 
almak için kombinesatis@kolejliler.com'a mail atabilir, 
0312 220 30 35 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz. 
Pandemi koşulları nedeni ile sınırlı sayıda satışa sunulan 
kartlarımıza sahip olmak için acele edin! 

A Erkek Basketbol 
Takımı Kombine Kart 
Satışlarımız Başladı!

Geçtiğimiz sezon 20 takım arasından ilk 8'e girme 
başarısını göstererek bu sene de katılma hakkı ka-
zandığımız Garanti BBVA Basketbol Gençler Liginde 
takımımız, Tofaş, Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka  
ve Beşiktaş gibi takımlar ile B grubunda mücadele eden 
takımımızın , B grubunda 6 galibiyet 6 mağlubiyet ile 5. 
Sırada yer almaktadır. Maçlarını Ankara spor salonun-
da (küçük) oynayan takımımızın müsabakaları TBF'nin 
Youtube kanalı olan TBF TV'den canlı yayınlanmaktadır. Takımımızın maç duyurusu ve güncel bilgilerini tedkole-
jlilersk instagram ve twitter adreslerinden takip edebilirsiniz.

Camiamıza yarım asrı geçkin süre ile hizmet etmiş, değer-
li Orhan Hocamızın anısına bu yıl ilkini gerçekleştird-
iğimiz Voleybol Turnuvası, 28-30 Eylül tarihlerinde Ankara 
TEDÜ Prof.Dr Rüştü Yüce Salonunda gerçekleşti. Katılım 
gösteren Orhan ORUÇ’un eşi Yıldız ORUÇ, kızları Pınar 
LEMBET’e, katılım sağlayan takımlarımıza, sponsorlarımı-
za ve tüm misafi rlerimize bu güzel organizasyonda bizlere 
olan destekleri için teşekkür ederiz.Her Kolej mezununun 
hatıralarında önemli ve değerli izler bırakan Orhan Hocamız 
anısına düzenlediğimiz bu turnuvayı ilerleyen yıllarda da ge-
leneksel hale getirmek istiyoruz.

Basketbol Gençler Ligi 

2021-2022 Sezonu Turnuvalarımız
28-30 Eylül Orhan ORUÇ 
Voleybol Turnuvası
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2021-2022 sezonunda lig takımlarımıza spon-
sor olan tüm fi rmalarımıza teşekkürlerimizi 
sunarız. Sponsorluk başvuru koşullarını spon-
sorluk@kolejliler.com mail adresimizden öğren-
ebilirsiniz.

Sponsorlarımıza 
Teşekkür Ederiz

Kulüp bünyemizde görev alan Antrenör ve 
Eğitmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz 'Sezon 
Başlangıcı Hedef Belirleme ve İletişim Toplantısı' 
1 Eylül 2021 tarihinde Kolej-IN ‘de gerçekleşti. 

Antrenör 
Eğitimlerimizi 
KOLEJ-IN 'de 
gerçekleştirdik!

Eski Yönetim Kurulu üyemiz, büyüğümüz, Kanat 
ağabeyimiz anısına bu yıl Basketbol Gençler Ligi Tur-
nuvasının ikincisini 1-3 Ekim tarihlerinde Ankara TEDÜ 
Prof.Dr Rüştü Yüce Salonunda gerçekleştirdik. Katılım 
gösteren Kanat AYAS’ın eşi Ayşegül AYAS, oğulları İnanç 
AYAS’a, katılım sağlayan takımlarımıza, sponsorlarımı-
za ve tüm misafi rlerimize bu güzel organizasyonda bi-
zlere olan destekleri için teşekkür ederiz. 

1-3 Ekim 2. Kanat AYAS 
BGL Turnuvası 
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TEDÜ

Akademisyenlerimizin TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Tekno-
lojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın son 
çağrısına sundukları projelerin kabul oranı %50’yi geçti. 
Türkiye’nin “ana-akım araştırma programı” olan TÜBİTAK 
1001’de; projeler ortalama %15’lik kabul oranı ile fonlanı-
yor. Sunduğumuz 8 projeden 5’i fonlanırken, %50’nin üze-
rindeki kabul oranımızla rekora koşuyoruz.

TÜBİTAK 1001, Araştırma Ve İnovasyon Yetkinliğimizi 
Uluslararası Zeminde Görünür Kılıyor
Geleceğin araştırma çıktılarına yön veren TÜBİTAK 1001, 
bilimsel çıktının akademik, toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşmesinde büyük rol oynuyor. TÜBİTAK 1001 prog-
ramının yarattığı etki, ülkemizin araştırma ve inovasyon yetkinliğinin uluslararası zeminde görünür olmasına önemli 
katkı sağlıyor. 

Yenilikçi Ve Sürdürülebilir Yaklaşımlarımızla Fark Yarattık
TED Üniversitesi Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Dr. Sanem Yalçıntaş, sağlanan yüksek kabul oranında 
TED Üniversitesi akademisyenlerinin ulusal ve küresel sorunlara sunduğu yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımların 
etkili olduğuna dikkat çekti. “TEDÜ olarak ülkemizin araştırma ve inovasyon performansını yükseltecek projelerle 
sisteme katkıda bulunmaktan son derece mutluyuz” diyen Dr. Yalçıntaş, bu süreçte TÜBİTAK desteğinin çok önemli 
olduğunu vurguladı.

Üniveristemiz ‘30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar 
Günü’ çerçevesinde Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik 
Derneği (TÜRK PDR-Der) tarafından düzenlenen panele ev 
sahipliği yaptı.

Çok amaçlı salonda düzenlenen panele, Rektör Vekilimiz 
Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Türk Psikolojik Danışma ve 
Rehberlik Derneği (TÜRK PDR-Der) Genel Başkanı Uz-
man Psikolojik Danışman Oğuz Özat, Milli Eğitim Bakan-
lığı (MEB) Özel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri 
(ORGM) Müdürü Mehmet Nezir Gül, Adalet Bakanlığı Adli 
Destek ve Mağdur Hakları Daire Başkanı Mehmet Ali Akyel, 

siyasi parti ve bakanlık temsilcileri, Ankara’daki PDR Prog-
ramı Anabilim Dalı Başkanları ve öğretim üyeleri, Anka-
ra’daki Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürleri ve psikolojik 
danışmanlar ile PDR programı öğrencileri katıldı. Program, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Panelde konuşan Rektör Vekilimiz Prof. Dr. İhsan Sabun-
cuoğlu, PDR programlarından mezun olan öğrencilerin çok 
farklı sektör ve alanlarda çalışma imkânlarının olduğunu 
söyleyerek, “Üniversitemizde lisans programına en fazla 
öğrenciyi aldığımız alanlardan bir tanesidir. Gençlerimizi 
toplumun, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insanlar halinde ye-
tiştirmeye devam edeceğiz. Türkiye’deki üniversitelerde 
devlet üniversiteleri de dâhil olmak üzere çok sayıda PDR 
alanından mezun olan öğrencileri istihdam etmeye başla-
dılar. İyi yetişmiş insanların bir şekilde diğer sektörler kadar 
başta yükseköğretim olmak üzere eğitim sektörünün içe-
risinde aktif olarak daha misyoner gibi çalışan bir konumda 
olmalarının gerekli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

TÜRK PDR-Der Genel Başkanı Uzman Psikolojik Danışman 
Oğuz Özat da, psikolojik danışman meslektaşlarının Ulusal 

Üniversitemiz Tübitak 1001 Programında 
Rekora Koşuyor

30 Eylül Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü Panel ve 
Etkinliği Gerçekleştirildi
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Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Türki-
ye’de yükseköğretim alanında ilk kez uygulanan “Kurumsal 
Akreditasyon Programı” kapsamında üniversitemizin 5 yıl-
lık kurumsal akreditasyon kararı onaylandı.

Üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, 
araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçler-
de değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon 
Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki 
katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılmasını 
amaçlanıyor.

Kurumsal Akreditasyon Programı nedir?
Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından oluş-
turulan değerlendirme takımlarının kendi aralarında yaptığı toplantı sonrasında; ön ziyaret, uzaktan ziyaret ve yüz yüze 
ziyaret olmak üzere üç aşamadaki değerlendirmelerden oluşuyor. Bu değerlendirmelerde üniversiteler; Kalite Güvence 
Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi başlıklarında 22 ölçüt ve 56 alt 
ölçüt üzerinden değerlendiriliyor. Değerlendirme takımı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kurumsal Akredi-
tasyon Raporu hazırlanıyor ve YÖKAK’ a iletiliyor. Kurumlarda kalite güvence sisteminin olgunluk düzeyi Kurul tarafından 
değerlendirilerek, üniversitelere 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” ya da 2 yıl süreyle “koşullu akreditasyon” veriliyor.

TEDÜ’den BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
Gündemine Bağlılık Kararı

Yökak’tan TED Üniversitesi'ne 5 Yıl 
Süreyle Tam Akreditasyon

TED Üniversitesi Senatosu 14 Ekim 2021 tarihinde 2030 
Gündemini resmi olarak taahhüt ettiğini oybirliği ile kabul 
etti. TED Üniversitesi eğitim, araştırma ve toplumsal katkı 
hizmetlerini, Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında ka-
bul edilen ve 2030 yılına kadar tüm dünyada açlık ve aşırı 
yoksulluğu yok etme, insanlar, bölgeler ve ülkeler arasındaki 
eşitsizliği azaltma, iklim değişikliğiyle etkili mücadele, çev-
renin korunması, cinsiyetler arasıeşitlik, ekonomik  büyüme, 
kaliteli eğitim ve herkese ulaşılabilir  enerji sağlama gibi 17 
genel konuyu içeren Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürü-
lebilir Kalkınma Hedefl eri Gündemine (UN 2030 Agenda for 
Sustainable Development) bağlı olarak sürdürmektedir.

Psikolojik Danışmanlar Günü’nü kutlayarak, “Birçok kad-
roda, bakanlık ve kurumda aynı zamanda özel ve kamu 
üniversitelerinin Psikolojik Danışma Merkezleri’nde yak-
laşık 50 bin mezunumuzla ülkemize, milletimize koşulsuz 
kabul ilkelerinde psikolojik ve sosyal destek veren psiko-
lojik danışmanların mesleki birlik ve aidiyet farkındalığı-
mızı arttıran Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü kutlu 
olsun. Ülkemizde giderek önem kazanmaya başlayan 
hekim dışı önleyici gelişimsel psikolojik yardım ilişkisi ve 
hizmetlerinin en önemli boyutu olan psikolojik danışma, 

psiko-sosyal hizmetler, eğitimde psikolojik önleyici des-
tek uzmanlığı konusunda eğitim almış psikolojik danış-
manlarımız yetkinlikleri ve uzmanlıkları ile mesleklerini 
yürütürken aynı zamanda afetler, deprem, yangın, sel 
felaketlerinde özveriyle milletimize destek olmaktadır. 
Dernek olarak devletimize ve milletimize hizmeti daha 
etkin yapmak, üretken olmak öncelikle toplumsal yararı 
gözeterek, uzmanlık alanımız toplum ruh sağlığına dönük 
en etkin şekilde görevimizi yapmak temel düsturumuz-
dur” dedi.
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KİD Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Yönetim Kurulu Asil
1 Hayal Olcay'80
2 Şeniz Yarcan'83 (İstanbul)
3 Saadet Bülbüloğlu Kaya'86
4 Zeynep Bora'89 (İstanbul)
5 Mizyal Hergül'90
6 Kağan Usluel'82
7 Mehmet Ali Ertuğrul'83
8 Şeref Topkaya'84
9 Görkem Elverici'92 (İstanbul)
10 Serhat İpek'92
11 Mehmet Ayrancıoğlu'97

Yönetim Kurulu Yedek
1 Fatma Rana Ildız'78
2 Canan Karalar Yüksel'90
3 Ece Nihan Günen'04 (İstanbul)

4 Ali Enis Arpacı'80
5 Feridun Ülgen'83
6 Alper Aydınalp'84
7 Bahadır Çapçıoğlu'92
8 Cumhur Büyükduman'96
9 Mehmet Kızılkaya'99
10 Ceyhun Alver'99
11 Ahmet Batı'03

Denetleme Kurulu Asil
1 Burçak Arhun'93
2 Cengiz Bıçakçıoğlu'82
3 Faruk Gürsel Koçak'04

Denetleme Kurulu Yedek
1 Okan Bilkay'88
2 Batuhan Tuncer'89
3 Mahmut Çağrı Şen'07

Disiplin Kurulu Asil
1 Şebnem Akipek Öcal'85
2 Ercüment Tekin'79
3 Şevki Onur Öz'80

Disiplin Kurulu Yedek
1 Banu Çaycı'82
2 Mehmet Erşahin'84
3 Reşat Gökhan Basan'97

İsmail 
Küçükkaya 
ile Buluşma

“Önemli 
Kararlar, 
Kritik 
Süreçler"

KİD Ata’nın 
Huzurunda

“Linkedin ile İhracatı 
Artırmanın Yolları” 
Konuşuldu

Kolejli İş İnsanları Derneği Üyeleri 22 Mart 2021 Pa-
zartesi günü Sn. İsmail Küçükkaya ile bir araya geldi. 
KİD Başkanı Sn. Hakan Çınar’ın da katıldığı söyleşi 
üyelerimizden Sn. Zeynep Bora’nın ev sahipliğinde 
Hilton İstanbul Maslak Otel’de gerçekleştirildi.

Üyelerimizden Şeniz Yarcan moderatörlüğünde, 
Oaklins Inhera Capital Kurucu Ortağı Levent Bosut 
tarafından ''Şirket Birleşmeleri, Satın Almaları, Fi-
nansal Ortaklıklar, Önemli Kararlar, Kritik Süreçler" 
konulu webinar toplantımız gerçekleşmiştir.

Çıktığımız yolda, verdi-
ğimiz sözümüzü tutarak 
5.Genel Kurulumuz sonrası, ilk günkü heyecan, azim 
ve inancımızla ilk öğretmenimiz, ilk liderimiz M. Ke-
mal Atatürk'ü huzurunda ziyaret ettik. Akil ve vic-
danimiz hür olarak, ilim ve irfan yolunda hiç durma-
dan çalışacağımıza, mezun olduğumuz okulumuzun 
değerlerine sahip çıkacağımıza, Atamızın yolundan 
ayrılmayacağımıza and içtik.

730 milyonun üzerindeki iş profesyoneli 
kullanıcısıyla Linkedin'de uluslararası iş 
ortakları ve potansiyel müşteriler bul-
mak, onlarla iletişime geçmek çok kolay. 
Siz de ihracat ağınızı büyütmek, dünya çapında potansiyel müş-
terilerinize ulaşmak istiyorsanız Linkedin'in işletmenize sağladığı 
imkanları webinarımızda keşfedebilirsiniz. Solutionz B2B Marke-
ting Kurucusu Üyemiz Gökhan Çağatay tarafından “Linkedin ile 
İhracatı Artırmanın Yolları” adlı webinarımız gerçekleşmiştir.

2021-2024 Dönemi Genel Kurulumuz 28.03.2021'de gerçekleşmiştir.
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Niyazi Akdaş’65'a 
Tebrik Ziyareti 

Ankara
Kent Konseyi
Genel Kurulu’na 
Katılım Sağlandı

Değerli İstişare Kurulu Üyemiz Niyazi Akdaş'65'ı Gençlerbirliği 
Tesislerinde, kulüp başkanlığı görevini tebrik etmek için ziyaret 
ettik. Kendisine yeni görevinde başarı dileklerimizi ilettik.

Değerli Kurucu Üyemiz ve 5.Dönem Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcımız Sayın Şeref Topkaya’84, 
Ankara Kent Konseyi Genel Kurulu ‘na Derneğimiz 
adına temsilcimiz olarak katılmıştır. Kendisine kat-
kılarından dolayı teşekkür ederiz.

Buluşmalarımızdan Kareler

Her ayın ilk perşembesi gerçekleşen KİD Keyifl i saatler 
buluşmamızdan kareler.

Canan Karalar Ziyaret Edildi

Değerli Üyemiz Sayın Canan Karalar Yüksel'90'ı 
Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 
fabrikasında ziyaret ettik. Kendisinin KAİSDER Baş-
kanlığını tebrik ettik. Yönetim Kurulu üyeleri olarak 
karşılıklı istişarelerde bulunup, güzel temennileri-
mizi ilettik. 

Simülasyonla
Bilanço Yönetimi
10 Haziran 2021 Perşem-
be akşamı saat 21:00’da 
CFO Finansal Hizmetler 
A.Ş. kurucu ortağı, üye-
miz Özgür Saygı tara-
fından “Simülasyonla 
Bilanço Yönetimi, Finan-
sal Sorunlar ve Öneriler” 
konulu webinar toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.
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Üçü Bir Arada Oyunu İzlendi

"Mentorluk Eğitimi"
Gerçekleştirildi
2020 yılında Değerli üyemiz Sema Dal'79 tarafından 
gerçekleştirilen "Mentorluk Eğitimi" sertifi ka töreni pan-
demi sebebiyle ertelenmişti. Bu akşam törenimizi ger-
çekleştirdik ve sertifi kalarımızı dağıttık. Katılan herkesi 
kutluyor, yeni bir eğitimde sağlıkla görüşmek dileğiyle 
diyoruz.

Ankara Sanat Tiyatrosu'na destek amacıyla, yeni yeri AST Bilkent Sahne'de sahnelenen "Üçü Bir Arada" oyununu sevgili 
üyelerimizin yoğun bir katılımıyla izledik. Pandemi süresince "Hayat damarlarımız tıkanmak üzereydi, bu güzel oyunla, 
Sevgili Cem Davran, Celil Nalçakan, Onur Özaydın sayesinde bugün açıldı."

Yaza Merhaba KİD’den 
ASO-SEM’e 
Ziyaret

15 Haziran 2021 "Yaza Merhaba" kokteylimiz ger-
çekleşmiştir. Gerçekleşen organizasyonda Yönetim 
Kurulu üyelerimiz ve Sn. Sevinç Atabay'a plaket tö-
renimiz gerçekleşmiştir.

14 Ekim 2021 Perşembe günü, Ankara Sanayi Odası 
1.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ASO-Sürekli 
Eğitim Merkezi'ni ziyaret ettik. ASO-SEM Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Serdar Tütek, ASO-SEM Mü-
dürü Sayın Dr. Ruhi Kılıç ve OSB Bölge Müdürü Sayın 
Cüneyt Çalık'a Türk sanayisine yapmış oldukları kat-
kılara teşekkür edip, plaketlerini takdim ettik.
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Ali Tarık Emre'75
-Ortaokul Kısmı Emekli

İngilizce Öğretmeni 
Asiye Yetkin Argeşo

-Lise Kısmı Emekli Beden Öğretmeni 
İlkin Karahan

-İlkokul Kısmı Emekli Sınıf Öğretmeni 
İnal Mağnet'47

-Lise Kısmı Eski Müdür Yardımcısı ve
Emekli Coğrafya Öğretmeni

Melih Narlı
-Ortaokul Kısmı Matematik Öğretmeni 

Neriman Duranoğlu Saryal
-Ortaokul Kısmı Emekli Türkçe Öğretmeni 

Nevin Ersun
-İlkokul Kısmı Emekli Müdür Yardımcısı 

Seçgün Öztürk 
-Lise Kısmı Milli Güvenlik Öğretmeni 

Sezen Gündoğdu
-Ortaokul Kısmı

Emekli İngilizce Öğretmeni 

87

KOLEJLİLER    ŞUBAT 2022



KAYBETTİKLERİMİZ...

Abdullah Kaan Pazarbaşı'90
Ahmet Düren'79

Ahmet Kazım Aksoy'66
Ali Topaloğlu'72

Aliye Tülin Kalaycıoğlu Özerkliğ'82
Arda Düzgüneş'59
Atila Talat Algan'63
Ayşe Karaaslan'67

Cevad Gürer'62
Cihan Mustafa Ogü'73

Defne Şengül'83
Elvan Gürbüz'94
Engin Tekince'89

Erbil Çelikkale'82
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Fatma Çiğdem
Feyha Geçkil Enç'73

Füsun Akbek Ergüven'57
Gökçen Melek Erner 53

Gülfer Karabulut Oktay'72
Halil Fazıl Kumru'81

Hüseyin Doğan Ülgen'61
Hüseyin Kemal Uluç'66

Karamanbey Aydın'79
Levent Gövengiz'65

Mediha Mehcure Köslü Eyrik'46
Mehmet Doruk Pamir'56

Mehmet Halil Ateş'90
Mehmet Kemal Eğilmez'74
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KAYBETTİKLERİMİZ...

Mehmet Şen Balkaner'64
Mehmet Turgut Bekişoğlu'76

Mert Mertel'03
Metin Nuri Akıner'67

Murat Babadağ'83
Murat Gazi Vural'73

Mustafa Fevzi Sargon'83
Oktar İbrahim Sander'66

Olcay Birand Tanyeloğlu'56
Onur Köklü'97

Osman Rıza Koçak'93
Reşit Uman'66 

Safa Zeytinoğlu'65
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Selma Gökdalay'49
Serjen Cansın Altuğ'78
Sezen Doğancı Tan'64
Şafak Taner Tavkul'82

Şahin Mengü'66
Tayfur Soltan'61

Tevfi k Gözüm'96
Ündar Ünver Örer'54

Veysel Vefa Atalay'81
Yakup Arısan'46
Yeşim Sayar'77

Zeynep Mine Ilgar'74
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