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ÖNSÖZ 
 

Değerli Kolejliler, 

Dönem Elçilerimiz, ilk kez bir araya gelmelerine karşın Çalıştayda zengin bir içerik ürettiler, 
kendilerine özverileri için içtenlikle teşekkür ederiz. 

Raporumuzun “Çalıştay Tutanağı” kısmında da göreceğiniz üzere değerli saptamalar yapıldı, 
çözümler üretildi. Bunların bir kısmı birbiri ile çelişse de, bazılarının yaşama geçmesi zaman 
alacak olsa da içtenlikle ortaya konulan bakış açılarının Mezun Derneğimize ışık tutacağı 
kesindir. Derneğimizden farklı beklentilerin olması çok da doğaldır. Kuşakların, dönemlerin, 
tek tek mezunlarımızın bakış açılarını açıkça duyumsamamız bizim için çok değerli olmuştur. 
Stratejilerimizi ve yöngörülerimizi güncellerken Çalıştay çıktılarından kesinlikle yararlanacağız.  

Güncelleyeceğimiz kısa ve orta vadeli planlarımızı, devreye alacağımız yeni aksiyonları hem 
Dönem Elçilerimizle hem de mezunlarımızla paylaşıyor olacağız.  

Kızılcahamam Çalıştayı, Dernek Yönetimimizin düzenleyeceği Çalıştayların ilki oldu. Takip eden 
Çalıştaylarla birlikte Dönem Elçilerimiz aracılığı ile sahip olduğumuz büyük potansiyeli açığa 
çıkarmayı, dayanışmamızı çoğaltmayı hedefliyoruz. 

Toplumsal sorumluluklarımızı gerçekleştirmek, mezun dayanışmamızı derinleştirmek Dernek 
Yönetimimizin öncelikli görevidir. Üyelerimizin ve tüm mezunlarımızın çalışmalarımızda etkin 
biçimde yer almaları bizi daha da güçlü kılacaktır.   

Derneğimiz adına bir ilki gerçekleştirdiğimiz Çalıştayımızda, moderatörümüz olma görevini 
özveri ve içtenlikle kabul eden kıymetli büyüğümüz Azmi Kişnişçi’72 başta olmak üzere, 
pandemi koşullarında katılıp değerli katkılar sunan tüm Dönem Elçilerimize, Kurul Üyelerimize, 
çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimizi sunarız. 

 

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu 
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ÇALIŞMA AKIŞI ve RAPORUN İÇERİĞİ 
 

Bu rapor 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Dönem Elçileri ve 
Kurul Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Çalıştayın raporunu içerir.  

 

Çalıştay, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği üyelerini temsilen Dönem Elçilerinin öneri ve 
görüşlerinin Dernek çalışma sürecinde bizzat yer alması ve ortak akıl üretmesi amacıyla, 
katılımlı yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalıştay öncesinde görevli kurul üyeleri ve 
moderatör seçilen dönem elçileri ile toplantı yapılmıştır. Dönem Elçilerinden daha önce 
toplanan önerilerden en çok değinilen 3 ana başlık belirlenmiştir. Toplantıya katılan diğer 
Dönem Elçilerinden güncel durum tespiti ve gelecek için önerilerin alınmasını amaçlayan 
gündem belirlenmiştir. 
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Çalıştay üç aşamada gerçekleştirilmiştir:  

Birinci aşamada, toplantıya katılan Dönem Elçilerinden çalışma grupları için 7 masa 
oluşturulmuştur. Her masa için bir moderatör belirlenmiştir. Gündeme konu olan 3 ana başlık 
baz alınarak, her bir başlık için tüm masaların ortak çalışma yapması istenmiştir. Ayrılan 
çalışma sürelerinin sonunda, her bir başlık için 2 farklı masa sözcüsünün sunum yapması ve 
diğer masa moderatörlerinin de sunumların sonunda katkıda bulunması beklenmiştir.  

İkinci aşamada, her 3 konu için tüm sunumlar ve katkılar derlenerek, tespitlerin ve önerilerin 
yer aldığı ortak sunum hazırlanmıştır. Her 3 konu için, seçilen moderatörler tarafından 
sunumlar yapılmış ve her sunum sonunda katılımcıların değerlendirmeleri ve eklemek 
istedikleri görüşler alınmıştır. 

Üçüncü aşamada ise, bu çerçeve kullanılarak moderatörler tarafından Derneğin yöngörüsü ve 
stratejik kurgusu değerlendirilip yorumlanarak ‘Çalıştay Tutanağı’ hazırlanmıştır. 

 

Çalıştay Konuları, Tespitler ve Öneriler 
 

Konu 1: Mezunlar arasında ve mezunlar ile Dernek arasında 
iletişimin arttırılması için neler yapılabilir? 

• İletişim kanalları yeterli ancak iletişim stratejisinin güncellenmesi, Dönem Elçilerinin 
iletişim kanallarını takip etmeleri ve dönemlerine hatırlatma yapması çok önemli. 
Dernek çok güzel işler yapıyor ama yeteri kadar anlatılamıyor. İletişim stratejisinin tonu 
ve frekansının belirlenmesi ve hangi araçların kullanılacağının saptanması gerekir. 
Dernek daha çok monolog ve sadece bilgi içeren soğuk iletişim kanallarını kullanıyor; 
bu Çalıştay sıcak, çift yönlü etkileşimli iletişime bir örnek oldu. İç ve dış iletişim stratejisi 
oluşturulmalı. Aktivitelerin dönemler içi, dönemler arası ve dönem gruplarına göre 
çeşitlendirilmesi faydalı olacaktır. Etkinliklerin daha erken paylaşılması katılımı 
arttıracaktır.  

• Whatsapp grupları yetersiz kalıyor, bu gruplar üzerinden bilgilerin aktarılması ve 
iletişimin tek yönlü değil interaktif olması önemli. 

• Kapalı devre arkadaş iletişimi, büyük camia iletişimini engelliyor. Mikro yapılaşma var, 
farklı dönemler birbirini tanımıyor. Bunu nasıl genişletebiliriz sorusunun üzerinde 
çalışılmalı. Üyelere, ziyaret grupları oluşturularak, samimi bir sohbet ortamı kurulması 
faydalı olacaktır. Üyeliğin düşeceğine dair ihtarlar yapılarak üyeleri küstürmek yerine, 
daha samimi bir üslup edinilmeli. Bir ihtiyaç halinde kimin hangi mesleğe sahip 
olduğunun bilinmesi isteniyor, ‘Who is Where’ uygulamasının KVKK’ya uygun şekilde 
aktive edilmesi faydalı olur. 
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• Temsilciliklerin kurulması hantallaşmaya ve Derneğe bürokratik külfete sebep olabilir. 
Her ilde temsilciler olmasa da, Coğrafi Elçiler projesi canlandırılmalı. İstanbul ve İzmir 
gibi mezunlarımızın yoğun yaşadığı illerde temsilciler bulundurarak organik ilişkiler 
kurulmalıdır. Tek temsilci değil, temsil grubu kurulmalı; eğer kurulacaksa, bu durumda 
mekân ihtiyacı karşılanmalı ve bütçe ayrılmalı. Çeşitli mekânlar ile anlaşılıp bu 
mekânlarda bölgesel toplanmalar yapılmalı. Bu mekânlar lokal gibi kullanılabilir ve 
kendi mezunlarımızdan seçilebilir. Diğer şehirlere, Dernek Ankara’da olsa bile boşa 
para vermediklerini, kendi şehirlerine de yatırım yapıldığını göstermeliyiz. 

• Web sayfası içerik olarak yetersiz; faaliyet raporları eklenmeli, içerik olarak 
zenginleştirilmeli, sosyal etkinlikler siteden de duyurulmalı. Tüm yılların faaliyet 
raporlarının görünebilir olması gerekli.  

• Tercihen Kolej mezunu ‘Influencer’ ya da ‘Youtuber’larla iletişime geçilmeli. Mentor -
Mentee Programı’nın aktive edilmesi fayda sağlayacaktır. Radyo frekansı, Spotify, 
Storytell, Podcast çalışmaları yapılabilir. Radyo, TED Üniversitesi ayağında sağlıklı 
şekilde yürütülebilir.  

• 360+ uygulaması, teknik altyapı olarak oldukça zayıftı ve uygulama yeterli itibarı 
göremedi. Yeterli tanıtımı yapılmadığından uygulama başarısızlıkla sonuçlandı. 
Network ve ihtiyaç analizi yapılarak güncel ve teknik anlamda güçlü bir Mezun Üye 
Portalı (application)‘nın geliştirilmesi faydalı olacaktır.  

 

Konu 2: Aidiyetin arttırılması için neler yapılabilir? 
• Kuvvetli bir STK olduğumuzun bilinciyle toplumsal ihtiyaçlara uygun sosyal sorumluluk 

projeleri geliştirmeye devam etmeliyiz. 

• Gençler kendilerini Kolej’e ait hissediyor ancak Derneğe üye olmuyorlar. Aidiyet, lise 
yılları ile bağlantılı bir olgu. Aidiyet duygusunu okul kazandırır, Derneğin burada rolü 
daha az. Okulda sınıflara, mezunların kendi hikâyelerini anlatarak tanıtımı (kişilerin 
kariyer / yaşam hikâyelerini sınıflarla paylaşması) etkili olacaktır. 

• Üye kayıplarının neden yaşandığı çok iyi araştırılmalı. Dernek üyeliği düşmüş 
mezunlarımıza bir anket yapılarak, üyeliği neden bıraktıkları ve yeniden üye olmaları 
için neler yapılabileceği konusunda fikirleri alınmalıdır. 

• Kolej–IN işletmesinin profesyonelleştirilmesi gerekir, insanların daha fazla içinde 
bulunmak isteyeceği bir tesise dönüştürülmesi gerekli. Mezun, tek başına Kolej-IN’e 
geldiğinde yalnızlık hissetmeyecek bir ortam yaratılmalı ve dekor daha sıcak ve 
kucaklayıcı olmalı. Kolej – IN’in çekiciliği arttırılmalı. Farklı yaş grupları için farklı aidiyet 
hissi yaratacak spor ve sosyal sorumluluk aktiviteleri yapılabilir. Birlikte sevinmenin ve 
takım olmanın önemi hissettirilmeli.  

• Kolej ruhu nedir? Yaşam tecrübesi, değer yargıları, geleneğin hatırlatılması, duygusal 
bağın ortak nokta olduğu tanımının yapılması gerekiyor. Tarihimiz çok zengin, 
hikayelerin anlatılması lazım. Kolej-IN’ deki kitaplıkta çalışma olanağı sağlanmalı. 
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• Dernek yönetimi ve üyeler arasında mesafe algısı var. Yönetim, üyelerle daha çok 
sosyal etkileşime girmeli. 

• Dönem Elçilerinin, Mezunlar Derneği yönetiminde bir temsilci bulundurarak iletişimin 
daha etkin hale getirilmesi sağlanabilir. 

• Kolej marka değerinin yükseltilmesi yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

• Mezunlar Derneğindeki kütüphanenin genişletilmesi ve tanıtımının yapılması paylaşımı 
arttıracaktır. 

• Kuru Fasulye Günü daha coşkulu büyük organizasyonla ve pop starlar ile kutlanmalı. 
Alternatif olarak; Kuru Fasulye Günlerinde pop star getirilmesinin kaynaşmayı 
engellediği ve gürültüden konuşulamadığı fikri oluştu. 

• Dünya Kolejliler günü kutlanmalı, 

• Okulla mezunlar arasındaki ilişkinin geliştirilmesi gerekir. Öğretmenlerimizle 
buluşmalar gibi kampüs alanında etkinlikler düzenlenebilir. 

• Yaşanılan asıl sorun ‘Dernek bana ne verecek?’ sorusunun içinin boş olması. Neden 
Derneğe üye olmalıyım sorusunun cevapları paylaşılmalı. 

• Kolej-IN ile Derneğin etkinlikleri ayrı etkinlikler olarak değerlendirilmemelidir. 

• TED Ankara Koleji ve TED kavram farkları ve tanımları yapılmalıdır. 

• Kolej-IN Dükkan’da (www.kolejindukkan.com), üretim yapan mezunlarımızın 
ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapılabilir. 

• Kolej-IN’de çocuklar için alanlar yaratılmalı, çocuklar düşünülmeli, çocuk aktiviteleri 
arttırılmalı.  

• Yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin daha iyi duyurularak, üyelerin de bu tarz 
projelere katılımının sağlanması aidiyeti artıracaktır. Faaliyetlerin fotoğraflanması ve 
özendirici içerikler oluşturulması etkinliklere katılımı arttıracaktır. 

 Etkinliklerin yeni nesillere uygun hale getirilmesi, dönem yemeklerinin düzenlenmesi 
ve öncelik sırasının yeni mezunlara verilerek içeriklerin birlikte oluşturulması aidiyet 
için etkili olacaktır. Mogan Kayıkhane’de Kolej geceleri ve dönemler arası yarışmaların 
yapılması, 50. yılı kutlayan dönemlere yıllık basılması, ortak farklı hobileri olan daha 
küçük gruplar için ortak çalışmalar yapılması, dönemler içinde veya arasında geziler 
ve çeşitli atölyeler organizasyonu, oryantiring, dart, basketbol maçları vb. etkili 
olabilir. 

• Dernek üyeliğinin, sosyal hayatla ve ticari hayatla bütünleştirilmesi ve kullanılması, 
Derneğin kariyer katkısının mezunlara anlatılması faydalı olacaktır. 

• Aidiyet ürünlerine önem verilerek, modaya, zamana, trende uygun aidiyet ürünlerinin 
çoğaltılması ve stokların güncellenmesi, 60-70-80-90-00 dönemlerine ait okul 
kıyafetlerinin satışa sunulması ve arma satışının yapılıp satılması, Derneğin aidiyet 
ürünleri ile reklamının yapılmasını sağlayacaktır. 

• Huzur evi ve bakım evi yaptırılabilir. 
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• Derneğe yeni üyelikte, hoş geldin paketi verilmesi (masa bayrağı, kupa, anahtarlık vb.) 
faydalı olabilir. Aidatını düzenli ödeyen üyelere her yıl değişik hediyeler verilebilir. 
’’HEP BENİMLE KAL’’ 

• Dernek üyelerine farklı kuruluşlardan yapılan indirimlerin daha etkin duyurulması 
faydalı olacaktır. 

• 29 Ekim Fazıl Say konseri ücretsiz ve davetiyeliydi, yılda 2 kez Ata Sahne’de ücretsiz bu 
tip etkinlikler yapılması faydalı olacaktır. 

• Mezunlar Derneği Ormanı oluşturulmalı, vefat eden mezunlar anısına/adına fidan 
dikimi yapılmalı. (Yalıncak köyü civarındaki arazi değerlendirilebilir.)  

• Dernek olarak Atatürk ve Cumhuriyetimizi ilgilendiren konularda taraf olmalıyız.  

 

Konu 3: Dönem Elçileri Projesini Hep Birlikte Değerlendirelim 
• Şehir veya yurt dışında olan elçiler ile Dernek arasında iletişim problemi bulunmakta. 

Aylık toplantılar düzenlenerek Dernek ve elçiler arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi 
gerekmektedir. 

• Dönem Elçileri, TED Organizasyon şeması konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Konu 
ile ilgili paylaşım yapılmalıdır. 

• Dönem Elçilerinin alınan kararlarla ilgili gecikmeli bilgilendirilmesi güvenilirliği 
zedeliyor. Dönem Elçisi unvanının saygınlığı arttırılmalı. Dönem Elçilerine profesyonel 
olarak insanlarla nasıl iletişim kurulur eğitimi verilmeli.  

• Dönem Elçileri seçimleri konusunda farklı görüşler ortaya çıkmıştır.  

o Dönem Elçileri seçimle belirlenince taraflar oluşuyor, bu durum sakıncalı 
olabiliyor.  

o Dönem Elçileri seçilirken göreve uygun insanların görev alması sağlanmalı, 
Dönem Elçisi kendi döneminde sevilen sayılan insanlar olmalı, YK üyesi gibi 
değil, değiştirmeye çalışmak zorlamak olabilir.  

o Bölgesel Kontenjan (Ankara-İstanbul-İzmir) açılmalı. Sayı 3 ile 
sınırlandırılmamalı (6-8 kişi olabilir), seçim yerine gönüllülüğe öncelik verilmeli. 

o Coğrafi Elçiler ile Dönem Elçilerinin seçimi beraber yapılabilir.  

o Dönem Elçileri İstanbul yapılanması oluşturulmalı. Proje etkin bir biçimde 
hayata geçirilmeli. İstanbul yapılanması şeffaf bir biçimde paylaşılmalı. 

o Dönem Elçisi ayrılmak istemediği sürece görevine devam etsin, bu durum 
Derneğin diğer birimleri içinde geçerli olabilir. 

o Görevini yapmayan elçiler bir sonraki döneme seçilmesin. 

• Dönem Elçileri programı, Dernek ve dönemler arası iletişimin sağlanmasında önemli bir 
yapı. Dönem Elçileri belirlenen iletişim stratejisinde etkin bir rol almalı. Yönetim hem 
mezunları, hem de Dönem Elçileriyle olan etkileşimini arttırmalı. Dönem Elçileri, 
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yönetim kurulu toplantılarına izleyici olarak davet edilmeli. MD Yönetim Kurulu 
kararlarında ilgili konularda Dönem Elçilerinden fikir alınmalı.  

• Pandemi sürecinde Dönem Elçileri aracılığıyla gerçekleştirilen sağlık çalışanlarına 
maske dağıtımı ve ihtiyacı olan öğrencilere bilgisayar temini organizasyonu mezunlar 
tarafından olumlu tepkiler aldı. 

• Dönem Elçilerinin yönetimle daha fazla etkileşim içinde olması, iletişimin geliştirilip 
arttırılması yararlı olacaktır. 

• TED’li kuruluşlar (SK, TEDFED, KID…) ve Mezunlar Derneği komiteleri ile iletişim için, 
ilgili iletişim kişilerinin listesinin oluşturularak, Dönem Elçileriyle paylaşılması. 

   Ör: Öğrenci bursu vermek isteyen bir kişinin hangi isme ulaşacağının bilgisi 

• Tüm elçilerin olduğu WhatsApp grubundaki bilgi kirliliği engellenmeli. 

• Spor faaliyetleri ile sanat aktivitelerinin birlikte olduğu aylık programı web sitesinde 
yayınlanmalı. 

• Dönem Elçilerinin etkileşimini arttırmak ve bilgileri güncellemek için mezunlara 
gönderilmek üzere belirli aralıklarla Dernekten beklentileri sorgulayan bir anket 
düzenlenebilir. 

• Önceki Dönem Elçileriyle iletişim sürdürülebilir. 

• Sadece sağlık ve acil durumlar için acil Whatsapp grupları kurulabilir. 

• Spor karşılaşmalarına toplu gidiş organizasyonları dönem elçileri tarafından yapılabilir. 

• Etkinlik sonrası fotoğraf ve video paylaşımlarının devamında his ve düşünceler geri 
bildirim olarak paylaşılabilir ve bir sonraki etkinlik için merak uyandırabilir. 

• Belli dönem elçileri gruplarına belli konular verilerek çalışma grupları oluşturulabilir. 

• Dönem Elçilerinin, Dernek ve dönemlerinin arasında kalmaması için, Dernek tarafından 
hazırlanacak Dönem Elçilerinin görev ve sorumluluklarını kapsayan bir el kitabı 
oluşturulup eğitimler düzenlenmesi, Dernek tarafında güçlü hissetmemize ve biraz 
daha katkıda bulunmamızı sağlayacaktır. 

• STK yönetmek özel şirket yönetmekten zor. Dernek yönetiminden çok şey bekliyoruz 
ama çıtayı çok yükselttiler. Beklentilerin hepsine yanıt verip çok fazla etkinlik yaparsak 
7 gün 24 saat yetmez. Başarı ölçütümüz yok, hiçbir Dernekte yok. Başarı çıtamızı nereye 
koyacağımızın belirlenmesi gerekiyor. 

• Veri bilimi önemli, verilerle yönetilmesi lazım. Veri biliminin olanaklarından 
yararlanarak gözlemleyebiliriz. 

• Bu toplantıda kolay olanı yaptık, zor olan bu önerileri hayata geçirmek. Tutanak, 
Derneğe görev aktarma dokümanı olmamalı; yayınlandığında tüm elçiler ellerini taşın 
altına koyup yapabilecekleri işleri çıkartmalı. 
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ÇALIŞTAY NOTLARI 
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MASA SUNUMLARI 
 

 Konu 1: Mezunlar arasında ve mezunlar ile Dernek 
arasında iletişimin arttırılması için neler 
yapılabilir? 
 

o MASA 1 
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o MASA 2 

 

  

 

 

o MASA 3 
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o MASA 4 

 

 

o MASA 5 
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o MASA 6  
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o MASA 7 

 

 

 Konu 2: Aidiyetin arttırılması için neler yapılabilir? 
 
o MASA 1 
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o MASA 2 
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o MASA 3 

 

 

 

o MASA 4 
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o MASA 5 
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o MASA 6 

 

 

o MASA 7 
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 Konu 3: Dönem Elçileri Projesini Hep Birlikte 
Değerlendirelim 

 

o MASA 1 

 

o MASA 2 

Sunum yapılmadı sözlü paylaşım gerçekleşti, notlar yukarıdaki 
tespit ve önerilere eklendi. 

o MASA 3 

 
o MASA 4 

Sunum yapılmadı sözlü paylaşım gerçekleşti, notlar yukarıdaki 
tespit ve önerilere eklendi. 
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o MASA 5 
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o MASA 6 
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o MASA 7 
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KATILIMCI LİSTESİ 
 

KATILAN AD SOYAD DÖNEM GÖREV 

AHMET HAMDİ BEŞTAŞ 1967 DÖNEM ELÇİSİ 

ALİME BEGÜMŞEN ERGENEKON 1970 DÖNEM ELÇİSİ 

AZMİ KİŞNİŞCİ 1972 DÖNEM ELÇİSİ 

SİBEL ÖZKIN 1975 DÖNEM ELÇİSİ 

ARZU ALGAN 1976 DÖNEM ELÇİSİ 

HÜSEYİN SAMİ ENDER BAŞARAN 1977 DÖNEM ELÇİSİ 

TALÜ AHMET TANYELOĞLU 1978 DÖNEM ELÇİSİ 

MUSTAFA DEVRİM YALÇIN 1979 DÖNEM ELÇİSİ 

ALİ NAZIM DEMİR 1981 DÖNEM ELÇİSİ 

ERTUNGA ÖNSOY 1981 DÖNEM ELÇİSİ 

PINAR ERYURT 1981 DÖNEM ELÇİSİ 

İLHAN CENGİZ BIÇAKCIOĞLU 1982 DÖNEM ELÇİSİ 

EMİNE BARIŞ AYBAY 1983 DÖNEM ELÇİSİ 

AYLİN TAZELER 1985 DÖNEM ELÇİSİ 

BURAK SAİB EMCAN 1985 DÖNEM ELÇİSİ 

ÖZLEM ADIYAMAN 1985 DÖNEM ELÇİSİ 

FUNDA TAYLAN 1986 DÖNEM ELÇİSİ 

AYŞE ŞENER 1988 DÖNEM ELÇİSİ 

DEMİRHAN ŞEREFHAN 1988 DÖNEM ELÇİSİ 

UTKU SEÇKİN 1989 DÖNEM ELÇİSİ 

AYHAN TAYLAN AHISKAL 1990 DÖNEM ELÇİSİ 

SELİN ALATAŞ 1990 DÖNEM ELÇİSİ 

HAKAN SAHİLLİOĞLU 1991 DÖNEM ELÇİSİ 

AYDAN AKYÜZ ÖZDEMİR 1992 DÖNEM ELÇİSİ 

BURÇAK ARHUN 1993 DÖNEM ELÇİSİ 

TÜLGÜN BIÇAKCIOĞLU ÜSTEL 1994 DÖNEM ELÇİSİ 

AYŞE CEREN KOÇOĞLU 1995 DÖNEM ELÇİSİ 

CEREN ÖZTÜRK 1995 DÖNEM ELÇİSİ 

İLHAN ARAÇ 1995 DÖNEM ELÇİSİ 

BAŞAK İLİSULU 1996 DÖNEM ELÇİSİ 

ZERÇİN ANI ZORLUOĞLU 1997 DÖNEM ELÇİSİ 

ENDER CANAN ADAN 1998 DÖNEM ELÇİSİ 

İHSAN FIRAT KAYA 1998 DÖNEM ELÇİSİ 

VEYSEL SİNAN YÜZBAŞI 1998 DÖNEM ELÇİSİ 

YASEMİN DURAN 2001 DÖNEM ELÇİSİ 

CEM ÇAMUR 2002 DÖNEM ELÇİSİ 

YAŞAR SUBUTAY PEKER 2002 DÖNEM ELÇİSİ 

FARUK GÜRSEL KOÇAK 2004 DÖNEM ELÇİSİ 

DENİZ ŞEN 2005 DÖNEM ELÇİSİ 

ASENA ÇELTİKÇİOĞLU ARSLAN 2009 DÖNEM ELÇİSİ 
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PINAR SAKARYALI 2009 DÖNEM ELÇİSİ 

BURAK BOZ 2010 DÖNEM ELÇİSİ 

DENİZ CAN 2010 DÖNEM ELÇİSİ 

İBRAHİM ANIL DURMAZ 2010 DÖNEM ELÇİSİ 

FARUK BAHÇECİTAPAR 2011 DÖNEM ELÇİSİ 

ASLI SÖZEREN 2013 DÖNEM ELÇİSİ 

TOLGA BAYAMLIOĞLU 2013 DÖNEM ELÇİSİ 

KAAN ÖZÇELİKKALE 2015 DÖNEM ELÇİSİ 

ORKUN UYSAL 2015 DÖNEM ELÇİSİ 

YAŞAR BORA TOGO 2016 DÖNEM ELÇİSİ 

MERT DEMİRBÜKEN 2018 DÖNEM ELÇİSİ 

ERİS ÜLGEN 2019 DÖNEM ELÇİSİ 

NECDET AKDAŞ 1991 TAKMD YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

ASLI DAL 1989 TAKMD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARD. 

ÖNDER AYTEKİN 1991 TED YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

TÜZÜN SÜSVEREN 1990 TED EKOSİSTEM İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 

BİLGEHAN AYDEMİR 1990 TAKMD DERNEK MÜDÜRÜ 

SERHAT İPEK 1992 TAKMD YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

GÖKHAN ÇAĞATAY 2004 TAKMD YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

OĞULCAN ARIKAN 2010 TAKMD YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

İBRAHİM ŞEREF TOPKAYA 1984 TAKMD DENETİM KURULU ÜYESİ 

ÖZLEM SAVAŞ 1985 TAKMD YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ 

AYŞE ALTUNKAYNAK 2002 TAKMD YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYESİ 

İREM BUSE İPKIRMAZ BAHÇECİTAPAR 2013 TAKMD DENETİM KURULU YEDEK ÜYESİ 
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SONUÇ BİLDİRGESİ 
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TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ’nin misyonu ve vizyonu doğrultusunda 2020-2022 
Dönem Elçilerimizin katılımıyla düzenlenen Dönem Elçileri 1. Çalıştayında, katılımcıların görüş 
ve önerileri ile güncellenen Stratejik Plan ve bu plan doğrultusunda belirlenen kısa vade 
hedefler aşağıdadır. 

 

 

STRATEJİK PLAN 
 Temel faaliyetler: Üyeler arası kaynaşmayı sağlayan etkinlikler düzenlemek, dönemler 

içinde ve dönemler arasında sosyal ağı kuvvetlendirmek, geçmişten gelen Kolej ruhunu 
geleceğe taşımak. 

 Yeni faaliyetler: Erişim, iletişim ve kaynak yaratacak projeler geliştirmek.  

 Üye geliştirme: Aidiyeti güçlendirme, gücümüz birlikteliğimiz, yeni mezunlar, 
üniversitede okuyan veya iş hayatına yeni başlamış genç mezunları kazanmak. 

 Üyeler arası ilişkiler: Üyelere fayda sağlamak, ortak değerlere dayanan faaliyetler 
gerçekleştirmek, bunları üyeleri aktive ederek gerçekleştirmek, üye kazanım süreçlerini 
geliştirmek. 

 Kaynak geliştirme: Aidat, kaynak geliştirme projeleri, çözüm ortaklıkları tesis etmek. 

 TED ekosistemi ile ilişkiler. Türk Eğitim Derneği, TED Ankara Koleji, TED Ankara 
Kolejliler Spor Kulübü, TED Üniversitesi, TEDFED, TED Okulları gibi ekosistem bileşenleri 
ile güç birliği yapmak. 

 Kurumsallaşma: Katılımcı yönetim, komisyonlar/komiteler/çalışma grupları ile 
profesyonel yönetim usullerine uygun bir Dernek tesis etmek. 

 Tanıtım ve iletişim: Üyelerimizle ve potansiyel üyelerimizle, ekosistem paydaşları ile 
medya ve kamuoyu ile iletişimi geliştirmek, tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek. 
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FAALİYETLER 

Bu stratejik plan doğrultusunda temel olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmelidir. 

 Üyeler arası kaynaşmayı sağlayan etkinlikler düzenlemek, dönemler içinde ve 
dönemler arasında sosyal bağları kuvvetlendirmek, geçmişten gelen Kolej ruhunu 
geleceğe taşımak, 

 Seminerler, sohbetler ile mezunlar arası bilgi aktarımı sağlamak, 

 Dönem buluşmaları, happy hour etkinlikleri düzenlemek, (Kolej-IN ve çeşitli mezunlara 
ait mekânları ziyaret etmek) 

 Erişim, iletişim ve kaynak yaratacak projeler geliştirecek yeni faaliyetlerde bulunmak, 

 Çözüm ortakları ile üyelere ve Derneğe avantajlar sağlamak, 

 Dernek üyelerinin iletişime geçebileceği interaktif bir platform oluşturmak, sosyal ağ 
gelişimine katkıda bulunmak 

 Aidiyet ürünleri ile üyelerin günlük hayatlarının bir parçası olmak,  

 Mentor – Mentee paylaşımını hayata geçirmek, 

 Aidiyet kampanyası başlatmak, 

 Dönem içi ve dönemler arası etkinlikler düzenlemek,  

 Dernek Komiteleri aracılığıyla, üyelerin katkılarıyla farklı farklı projeler geliştirmek, 
Dernek için gönüllü çalışacak üye sayısını artırarak, birlikte organizasyonlar yapmak. 

 

 

TANITIM VE İLETİŞİM 

Stratejik planın başarıya ulaşabilmesi için iletişiminin planlı bir şekilde aşağıdakileri içerecek 
şekilde kurgulanması icap eder. Dolayısıyla aşağıdakileri içeren ve bununla da sınırlı 
kalmayacak bir iletişim planının da oluşturulması zaruridir.  

 Etkin bir iletişim stratejisiyle, tüm iletişim kanallarından üyelere ulaşmak, mümkün 
olduğunca interaktif iletişim yöntemleri kullanmak,  

 Dönem Elçilerinin desteği ve paylaşımlarıyla, üye olan veya olmayan mezunları 
faaliyetlerden haberdar etmek, 

 Coğrafi Elçiler ve Temsilcilikler vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında bölgesel iletişim 
kanalları tesis etmek, 

 Mezunların başarılarına dair tebrik görselleri hazırlanarak sosyal medyada paylaşmak, 

 Dernek faaliyetlerinin ve etkinliklerin duyuru ve tanıtımında mezun ünlü isimlerle 
çalışmak,  

 İnsan Kaynaklarına dair, ilan, duyuru, blog yazıları, genel bilgi gibi dokümanları Linkedin 
üzerinden paylaşmak, 

 Hazırlanacak anketlerle üye beklentilerini, memnuniyet/memnuniyetsizlikleri 
öğrenmek, 

 Derneğe üye olmanın getireceği faydaları detaylı paylaşmak. 
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2022 ANA HEDEFLER 
Tüm bu bilgiler ışığında TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin kısa vade hedefleri aşağıdaki 
gibidir. 

 Üye sayısını %10 artırmak, 

 Dönem Elçileri aracılığıyla mezunlara ulaşmak, çift taraflı sıcak iletişim yollarını 
çeşitlendirmek,  

 Gücümüzün, el ele verdiğimizde yapabileceklerimizin farkındalığını pekiştirecek 
organizasyonlar düzenlemek, 

 Yurt içinde ve yurt dışında fahri temsilcilikler açmak (İstanbul, Bodrum, New York, 
Londra…), 

 UNITED oluşumunu tabana yaymak, üniversitede okuyan üyelere staj, istihdam ve 
mentor desteği sunmak,  genç mezunlara ulaşmak, 

 Kariyerinde ön plana çıkan mezunlara ziyaret düzenlemek, Dernek üyeliklerini 
gerçekleştirmek, 

 İlham veren mezunlarla etkinlikler düzenlemek,  

 Mezunlar Derneği İnsan Kaynakları oluşumunu aktive etmek, 

 TED Ankara Koleji Vakfı, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü ve TED Üniversitesi ile ortak 
projeler geliştirmek, 

 Mezunlar Ormanı yaratmak, geçmişi hatırlayarak geleceğe yatırım yapmak, 

 Dernek Üyelerini takımlarımızın maçlarına götürmek, 

 Geziler düzenlemek, 

 Anlaşmalı kurumları nitelik ve nicelik açısından geliştirerek üyelere avantajlar sunmak. 

 

 

TED Ankara Koleji Mezunları olarak gücümüzün farkındayız! 

Varlığı yarım asrı aşan TED Ankara Koleji Mezunları Derneğimizin çatısı altında, üyelerimizin 
katkılarıyla, her geçen gün daha iyiye ulaşmak için gayretle çalışarak, birbirimizi önemseyerek 
ve birbirimizi destekleyerek, okul yıllarında olduğu gibi el ele, birlikte büyüyeceğiz.  

Biliyoruz ki, GÜCÜMÜZ BİRLİKTELİĞİMİZ. 


