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BAŞKAN'DAN
MESAJU. Necdet AKDAŞ'91

Değerli Kolejliler,

Yaşadığımız zorlu süreçte bugüne kadar 
yaptığımız gibi, moralimizi yüksek tutup, 
çalışmaya ve fayda yaratmaya devam ettikçe, 
başarılarla dolu, çok daha güzel günler bizleri 
bekliyor olacak.  2021 yılı, bizim bakış 
açımızın, algımızın ve çalışma azmimizin 
sonuçlarını aldığımız, hedefl erimize daha da 
yaklaştığımız bir yıl olacak.

Bu düşünceden yola çıkarak, 2020 yılında 
olduğu şekilde yeni yılda da yeni projeleri 
hayata geçirmeyi, birlik ve bütünlüğümüz için 
çalışmayı sürdüreceğiz.

Sağlık Hizmetleri Projemiz ile üyelerimize 
özel indirimli sağlık hizmeti, İnsan Kaynakları 
Projemiz ile mezun iş veren ve iş gücünü 
bir araya getiren, staj ve kariyer olanakları, 
Kolej-IN Dükkan Projesi ile Kolej logolu ürünlere 
ve Kolejli yazarların kitaplarına online ulaşım, 
Sosyal Ağımız, Dönem Elçilerimiz ve Coğrafi  
Elçilerimiz aracılığıyla hem yurt içinde hem de 

Yönetim Kurulu Başkanı

yurt dışında hiçbir zaman yalnız olmayacağımızın 
garantisi, Derneğimize üye olmanın sunduğu 
avantajlardan sadece bir kaçı olacak.  

K-İnsan canlı yayınlarımız, birlikteliğimizi 
kutlayacak etkinliklerimiz, kültür ve sanata 
dair organizasyonlarımız, Edebiyat Kulübü 
sohbetlerimiz ile hayatımıza keyifl i anılar 
katmaya devam edeceğiz.

Bu çerçevede, Derneğimizin üye sayısını artırmak 
ise bizler için çok önemli. Yaratılan maddi manevi 
kazanımlar, ‘Derneğe neden üye olmalıyım?’ 
sorusunu cevaplarken, nihai hedefi miz, bize 
yakışır şekilde birlik ve beraberlik içinde olmak. 
Bu sebeple üyelikten ayrılmış ya da şimdiye 
kadar hiç üye olmamış tüm mezunlarımızı da 
Derneğimize davet ediyoruz.

Güzel günlerde hep birlikte Kolej-IN’de
buluşmak dileğiyle…
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GEZİ REHBERİ

Nepal denildiğinde akla ilk gelen Everest Zirvesi başta olmak üzere,
Himalaya Sıra Dağları ve dünyanın çatısı olarak adlandırılmasını sağlayan, dünyanın 

en yüksek 10 zirvesinden 8 tanesine ev sahipliği yapması olacaktır. Fakat Nepal’i 
gezen gezginlerin kendi aralarında hemfi kir olduğu gerçek ise, Nepal’i Nepal yapanın, 

zirvelerinden çok insanı olduğudur.

Volkan Çolak ’96

Nepal: Dağlarıyla Değil, İnsanıyla Zirvede

Yüzölçümünün %75’i sıradağlar üzerinde kurulu ülkede, 
120’den fazla etnik grup yaşamaktadır. Nepal için genellikle 
şöyle denir, “Nepal’e dağları için gelirsiniz ve insanı için geri 
dönersiniz” bu sözün doğruluğunu ispatlamaya çalışırcasına 
birçok gezgin Nepal’i her fırsatta tekrar ziyaret etmektedir.

Coğrafi  olarak Hindistan ve Çin gibi dünyanın nüfusu en yo-
ğun iki ülkesi arasında çok stratejik bir noktada bulunan ve 
aynı zamanda Tibet ile komşu olan ülkenin en ilginç özellik-
lerinden biri, ülkenin tıpkı bizim ülkemiz gibi bir bağımsızlık 
gününün olmasıdır. Tarihi boyunca zaman zaman işgale uğ-
rayan ülkeyi, resmî olarak ele geçirebilen bir ülke olmamıştır.

Coğrafi  konumunun ve etnik grupların farklılığı nedeniyle 
oldukça zengin bir mutfağa sahip olan Nepal, Hint, Tibet ve 
Çin mutfaklarının etkisinde kalmıştır. Bu mutfakların dün-
yanın en eski mutfakları olduğu gerçeğinden yola çıkıldığın-
da yemek çeşitliliğine de şaşırmamak gerekir. Ülkeye gelen 
her ziyaretçinin yemeden dönmemesi gereken Momo dışın-
da, Nepal’de en çok tercih edilen yemek Dal Bhat Thakali’dir. 
Nepal’de her öğünde mutlaka sofralarda kendine yer bulan 
yemek aslında genel anlamda çorba, pirinç ve yanında mer-
cimek ve sebzelerden oluşan minik tabaklardan oluşur. ‘Dal’, 
Nepal dilinde çorba, ‘Bhat’ ise pirinç anlamına geldiğinden 
yemeğin adının da gizemi çözülmüş oluyor. 
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Aslında Nepal’in ilginç özellikleri saymakla bitecek gibi de-
ğil, örneğin dünya üzerinde bayrağı dört köşe olmayan tek 
ülke. Eskiden iki krallığa ait, iki üçgen bayrağın birleştiril-
mesinden oluşan bayrağın sivri uçları Himalaya zirvelerini 
ve aynı zamanda ülke-
nin iki büyük dini olan 
Budizm ve Hinduizm’i 
temsil ediyor. 

Ülkenin bir diğer ilginç 
özelliği ise, Hinduizm’in 
en yoğun olduğu ve 
2006 yılına kadar res-
mi dini Hinduizm olan 
dünyadaki tek ülke ol-
ması. Hindistan nüfu-
suna oranla Hinduizm 
yoğunluğunun daha 
fazla olduğu Nepal’de 
ikinci en büyük din ise, 
Budizm. Budizm’in yol 
göstericisi kabul edilen 
Buda’nın doğduğu şehir 
Lumbini’yi de içinde barındıran ülke bu sebeple hem Hindu-
ların hem de Budistlerin en önemli ibadet yerlerine sahip 
durumda. Ülkede nüfusa oranla %80 Hinduizm, %10 Bu-
dizm, %4 İslamiyet, %3 Sihizm ve %1,5 Hristiyanlık hakim. 

Yakın tarihte adını 8.0 şiddetindeki üzücü depremle duydu-
ğumuz ülke, hala depremin yaralarını sarmakla uğraşıyor. 
25 Nisan 2015 tarihindeki Katmandu Vadisi merkezli dep-
remde 9000 kişi hayatını kaybetti ve ülkenin en önemli ta-
pınakları yıkıldı. Hatta bu tarihte deprem nedeniyle oluşan 
çığ düşmesi sonucu Everest Ana Kampında 21 dağcı hayatı-
nı kaybetti ve aynı zamanda Himalaya tarihinin en ölümcül 
günü olarak kayıtlara geçti.

İlginç bilgilerin sonuncusu ise, dünyanın en yüksek nokta-
sı olan Everest Zirvesi ile ilgili. Zirve her yıl 6.1m yükseliyor 
ve resmî olarak kayıtlara geçmese bile zirveye en son çıkan 
kişi teoride bir önceki kişiden rekoru devralarak dünyanın en 
yüksek noktasına çıkan insan oluyor.

Haziran ve Ağustos ayları arasında muson dönemi yaşa-
nan Nepal’i bu dönemlerde ziyaret eden gezginler için zor-
lu hava şartlarının dezavantajları oldukça fazla olsa da bu 
durum turist kalabalıklarından kurtulmak, rezervasyonsuz 
ve plansız gezen gezginler için avantaja dönüşebilir. Hali 
hazırda altyapı problemleri olan ülkede, bir de üzerine ekle-
nen yağmurlar sebebiyle bu dönemde yollar beklendiğinden 
uzun sürebilir hatta kapanabilir, uçuşlar iptal olabilir, trek-
king cenneti olan ülkede trekking turları yapılamayabilir. 
Nepal’e fotoğraf çekmek, uzun süreli kültür ve dini turizm 
için gelen gezginlerin muson dönemini seçmesi, trekking 
ve kısa süreli ziyaret gerçekleştirecek gezginlerinse turist 
mevsimi olarak adlandırılan Ekim - Kasım aylarını seçmesi 
isabetli olacaktır.

Ülkeye ulaşım için iki tane yöntem seçilebilir; Hindistan’dan 
karayolu ile veya ülkenin uluslararası tek havalimanı olan 
Kathmandu Tribhuvan Havalimanı’na yapılacak uçuş ile. 
Hindistan vatandaşları dışında tüm ülkelerden, hatta dip-

lomatik-yeşil pasa-
port sahiplerinden 
de vize isteniyor. Vi-
zenizi havaalanında 
bulunan bankolar-
dan form doldurup, 
vize ücretini yatır-
dıktan sonra kolay-
lıkla alabilirsiniz.

Oteller, en iyi res-
toranlar, alışveriş 
yapılacak ve gezile-
cek yerler genellikle 
Katmandu Vadisi 
içinde, özellikle Tha-
mel Caddesi civa-
rında yoğunlaşmış 
durumda. Katman-

du Vadisi eskiden Nepal’e egemen olmuş üç krallığın baş-
kentleri olan Katmandu, Baktapur ve Patan’ı içine alıyor. 
Her krallığın başkentinde Durbar adı verilen krallık meydan-
larını gezmeden Nepal’den sakın ayrılmayın. Her ne kadar 
ayrı şehirler olarak geçiyor olsalar da birbirlerine mesafeleri 
1-1,5 saat civarında olduğundan Durbar meydanlarını bir gün 
içerisinde gezebilirsiniz.

Nepal’in ve Hinduizm’in en önemli tapınaklarından biri olan 
Pashupatinath Tapınağı yine Katmandu vadisi içerisinde yer 
alıyor. Tapınağın buraya yapılma sebebi ise, tapınağın içinde 
yer alan Bagmati Nehri’nin Hinduizm’in en kutsal nehri olan 
Ganj Nehri’nin bir kolu olması. Hinduizmde cennet ve cehen-
nem kavramı yerine reenkarnasyon ve Samsara adı verilen 
dünya döngüsü inancı var. Bu inanışa göre cennet ve cehen-
nem yaşadığımız hayatın kendisi ve bir sonraki dünyamızın 
cennet mi yoksa cehennem mi olacağı bir önceki hayatınız-
daki karmaya göre belirleniyor. Doğum, bu inanışta Samsa-
ra’nın başlangıcı. Bu felsefeye göre insan günahkar ve acı 
çekerek doğar. Eğer bu acısını ve günahlarını dindiremezse 
tekrar doğar ve bu Nirvana’ya ulaşana kadar devam eder. 
Nirvana’ya ulaşınca Samsara zinciri kırılır. Ölüm bu inanış-
ta yok olma değil, aslında yeni bir hayatın başlangıcı aynı 
zamanda. Pashupatinath Tapınağı ise bu ritüelin gerçekleş-
tirildiği ve ölülerin yakılarak bir sonraki hayatlarına uğurlan-
dıkları Nepal’in en kutsal yeri. Pashupatinath Tapınağı’nın 
bir diğer önemli özelliği ise Sadhu adı verilen din adamları-
nın yaşadığı ve aynı zamanda akşam güneş batarken Aarti 
törenlerinin yapıldığı yer olması.

Katmandu Vadisi içerisinde Budistler için ise iki önemli ta-
pınak yer alıyor. Bunlardan biri Swaymbhunath adı verilen 
maymun tapınağı diğeri ise dünyanın en büyük Budist stu-
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GEZİ REHBERİ

Nepal’i, kültürünü, inançlarını, tarihini, insanını anlat-
mak birkaç sayfada oldukça güç. Dilerseniz, aşağıda yer 
alan kare kod üzerinden Nepal’i detaylıca açıkladığım 
videolara ulaşabilirsiniz.  

palarından biri olan Boudhanath Stupa. Her iki tapınak Tibet 
Budizminin izlerini taşıyor ve özellikle Boudhanath Stupa 
dünyanın her yerinden gelen Budistlerin ibadet noktası ola-
rak göze çarpıyor.

Katmandu vadisinden sonra ülkenin en çok turist çeken şeh-
ri ise Pokhara. Nepal’in kuzeyinde Fewa gölünün kıyısında 
kurulu olan kente karayolu ile ulaşım 9-10 saat sürüyor. Ge-
nellikle turistler kente ulaşım için Katmandu’dan kalkan ve 
nefi s Himalaya manzarası eşliğinde 30 dakika süren uçak 
yolculuğunu tercih ediyor. Pokhara, nefi s Anapurna ve Fewa 
Gölü manzaraları ile sadece ülkeye trekking ve Anapurna 
tırmanışı için gelen turistlerin değil zamanla tüm turistlerin 
uğrak noktası olmuş.

Katmandu Vadisi ve Pokhara dışında ülkede gezilebilecek en 
önemli şehirler;

• Buda’nın doğduğu ve aydınlandığı yer olan Lumbini,

• Everest tırmanışı öncesi ilk konaklama kampının bu-
lunduğu, dünyanın en tehlikeli havaalanı kabul edilen, 
bir uçurumun kıyısında, sadece 120 metre piste sahip 
olan Tenzing Havaalanı’nı içerisine alan Lukla,

• Dünyanın en büyük vahşi yaşam parklarından birine ev 
sahipliği yapan Chitwan,

• Tertemiz havası, eşsiz manzaraları ve trekking rotala-
rı ile Kirtipur, Changu Narayan, Panauti, Dakshinkali, 
Pharping, Dhulikel, 

• Fotoğrafl arda görmeye alışık olduğumuz pirinç teras-
larını ve nefi s Everest manzarasını içine alan Nagarkot 
ve Sarangkot gezilebilir. 

10



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

18 Temmuz Cumartesi günü Kolej-
IN’de gerçekleşen 2020-2022 
Dönem Elçisi tanışma toplantısında 
keyifl i anlar yaşandı. 5 Temmuz’da 
sonuçlanan Dönem Elçileri seçimi 
sonrası gerçekleştirilen 2020-
2022 Dönem Elçileri tanışma 
toplantısının açılış konuşmasını 
Başkanımız Necdet Akdaş’91 yaptı. 
Yaptığı konuşmada, mezunlarımız 
arasındaki dayanışmanın daha da 
güçleneceğini vurgulayan Akdaş, 
sözlerini faaliyet planı hakkında 
bilgi vererek sonlandırdı. 

Dönem Elçileri Kolej-IN’de Bir Araya Geldi
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TED Ankara Koleji 90 senesi mezunlarının, 98 
kişilik katılımla geçtiğimiz sene gerçekleştirdikleri 
Urfa - Göbeklitepe gezisi, Kolej ruhuna yakışır 
anılar yaratmaya da vesile oldu.

Göbeklitepe Muhafızı kitabının yazarı Yonca 
Eldener’90’ın rehberliğinde ve İlker Ersil’90’ın 
organizasyonuyla düzenlenen gezi, 90 mezunlarını 
maaile bir araya getirdi. Üç gün süren gezi 
programı dahilinde Harran Özkent Ortaokulu’nu 
ziyaret de yer alıyordu. Okul öğretmenleri ve 
öğrencileri ile okul bahçesinde hep birlikte oyunlar 
oynandı, uzun uzun sohbet edilerek okulun 
ihtiyaçlarına dair bilgi edinildi. Kütüphanenin 
yaptırılması birinci öncelikti. Ardından kitaplar, 
masa ve sandalyeler, projeksiyon perdesi, cihazı 
ve okulun diğer kırtasiye ihtiyaçları temin edildi.  
Spor yapmalarına destek olmak amacıyla masa 
tenisi masası ve raketleri de gönderildi. 

Pandemi süreci bilfi il gidip açılışı yapmaya izin 
vermese de, kütüphane faaliyete geçti. Çocukların 
mutluluk fotoğrafl arı ve teşekkür mektupları 
yürekleri birleştirdi. Cevap mektupları, 90 
mezunlarının çocuklarının kaleminden gönderildi. 
Sırada Atatürk Köşesi vardı, o da tamamlandı. 
Son olarak, okulumuzun armasını içeren tabela da 
duvardaki yerini aldı.

Bir kez daha fark ettik ki, Ankara Koleji çok büyük 
bir aile. Tedarik, imalat, denetim, lojistik, her 
detayda bir başka 90 mezunu kardeşimiz el verdi. 
Her adımda, her ihtiyaçta Kolejli bir dostumuz 
destek oldu. El birliği ile taş üstüne taş kondu, 
minik kalpler mutlu oldu.

Harran Özkent Okulu bizim için kardeş okul oldu.

Kolej’90 Ailesi 

Kalp Kalbe Karşı
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SOSYAL SORUMLULUK

2

Koşarak Umut Oluyoruz

Kolejliler Koşuyor, TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği’ne bağlı 
olarak 2018 yılında kurulmuş bir koşu takımıdır. Bireysel halde 
koşarken, takım haline gelmeye karar vermemiz neticesinde toplanan 
84 kişilik bir ekip ile bugüne kadar birçok yarışa girdik, madalyalar 
aldık ve hatta kürsü sevinçleri yaşadık. Koşmaya ve hatta yürümeye 
yeni başlayan üyelerimizden, profesyonel olarak koşan takım 
arkadaşlarımıza kadar, çok geniş bir katılımcı kitlesine sahibiz ve şu 
anda Türkiye’de kurulmuş olan Mezunlar Derneği bağlantılı en büyük 
koşu takımıyız. Bu süre içerisinde bireysel ve takım olarak toplamda 
25 yarışa girdik ve kilometrelerce yol koştuk. Takımımız esas olarak 
mezunlarımızdan ve mezun ailelerinden oluşuyor ve haftanın en az 2 
gününde birlikte antrenman yapmaya çalışıyoruz.

İşin koşarken eğlenmek ve bir aile olmak kısmından çok, biz birlikte 
koşan, koşarken de Antalya Runatolia ve İstanbul Maratonu olmak 
üzere yılda 2 kere 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 imkanı kısıtlı çocuklarımıza eğitim hayatları 
boyunca destek olmaya çalışıyoruz. 

Bağış koşusu olarak belirlediğimiz koşulara önce bireysel olarak 
ve performansımız doğrultusunda belirlediğimiz parkura kayıt 

Hande İlalan Coşkun’96
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3

yaptırdıktan sonra Adım Adım üyeliğimiz kapsamında Türk Eğitim Derneği adı altında kampanyamızı açıyor, bunu çeşitli görsellerle 
ve hazırladığımız yazılarla destekleyerek sosyal medya veya diğer kanallardan potansiyel bağışçılarımızla paylaşıyoruz. Bu 
aşamadan sonra tarafımıza yapılan her bağış online olarak TED bağış hesabına, adımıza kaydediliyor. Bize de, attığımız her adımın 
çocuklarımızın gülümsemesi olarak karşılık bulmasının sevinci ile yarışın keyfi ni çıkartmak kalıyor.

2 yıl önce çıktığımız bu yolda 2020 yılı 41. İstanbul Maratonu’nda, Adım Adım desteği ile TED ailesi olarak 1.680.378.-TL 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. 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.

Her geçen gün üye sayısı artan ve hedefl erine yeni yarışları, yeni bağış koşularını ekleyen takımımızda yer almak isteyen herkesi 
(koşan veya yürüyen) aramızda görmek istiyoruz. 
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BİZDEN HABERLER

Yaz akşamlarında sosyal mesafe kurallarına uygun 
olarak bir araya gelen Kolejliler, açık hava sinemasının 
tadını çıkardı.

Kolej-IN açık hava sineması perdesi “The Specials” 
fi lminin gösterimi ile açıldı. İlk gösterimini 2019 Cannes 
Film Festivali’nde kapanış fi lmi olarak yapan; 2019 San 
Sebastian Uluslararası Film Festivali- İzleyici ve En İyi 
Film Ödüllü; "The Specials" fi lminin gösterimi büyük ilgi 
gördü.

@tedankarakolejimd Instagram hesabımızdan yapılan 
oylama ile takipçilerimiz tarafından belirlenen, 
başrolünde Tom Cruise'un yer aldığı bilimkurgu yapımı 
"Oblivion" fi lminin gösterimi ile devam etti.  Takip eden 
haftalarda;
-"The Ugly Truth", Katherine Heigl ve Gerard Butler
-"Just Go With It”, Adam Sandler ve Jennifer Aniston
-"The Proposal", Sandra Bullock ve Ryan Reynolds
-"Hitch", Will Smith ve Eva Mendes
-"Bohemian Rhapsody", Rami Malek
fi lmleri beyaz perdeye yansıdı.

Film öncesi havuz başında sunulan enfes lezzetler ve 
müzik eşliğinde misafi rlerimiz güzel havanın tadını 
çıkardı. 8 fi lm gösteriminde 896 kişiyi ağırladık. Yoğun 
ilgi gören açık hava sineması etkinliğimize önümüzdeki 
dönemde de devam edeceğiz. 

Açık Hava Sinemasının En Keyifl i
Halini Kolej-IN’de Yaşadık 
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Bilişim Teknolojileri Komitesi, Dernek ve İktisadi 
İşletmemizin, mevcut IT sistemi, yazılımları, özel 
yazılımları, web sitesi, mezun veri tabanı gibi bilgi 
teknolojisi ürünlerinin ihtiyaçlarının saptanması, bu 
ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirme ve alımlarda yol 
göstermesi ve bu ürünlerin hazırlanması sırasında 
ihtiyaçlara uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla 
kuruldu.

Bilişim Teknolojileri Komitesi

Serkan Köse’94
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi
Bilişim Teknolojileri Komitesi Başkanı

Günümüz koşullarında sürekli artan evrak ve dosyalama 
trafi ğini düzenlemek üzere, M-Files doküman, süreç ve 
bilgi yönetim sistemini işleyişimize katarak, iş akışının 
ve dosyalama prosedürünün çok daha verimli şekilde 
işletilmesine olanak sağlandı. M-Files sayesinde, tüm 
doküman, süreç ve bilgiyi birbirleriyle ilişkili şekilde 
yönetmek mümkün oldu.

Tesisimizin güvenliğinin temini için tesis içinde ve 
dışında yer alan güvenlik kameraları denetlenerek, 
gerekli olanlarda değişikliğe gidildi.

Kullanılan yazılım programlarının lisans yenilemelerinin 
incelenmesi ve takibi gerçekleştirildi.

Komite Üyeleri:Serkan Köse’94, Kemal Ersun 
Gülbaş’94, Gizem Gökçe’09, İrem Karaoğlu’11,
Bengisu Erdi‘15
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2020-2022 dönemi için görevi devralmamızı takiben Coğrafi  
Elçiler Komitesini ve UNI-TED Üniversite Yapılanmasını kurduk.

Coğrafi  Elçiler Komitesinin amacı; birlikten güç doğar ilkesi 
ile TED Ailesini oluşturan mezunlarımızın dünyadaki tüm 
coğrafyalarda bir araya gelmesiyle iş hayatından sosyal yaşama 
ihtiyaç duyulan her alanda, birbirimize olan desteğimiz sayesinde 
her türlü güçlüğü beraber aşarak çevremize ve ülkemize faydalar 
üretmektir.

2020 yılı başında ortaya çıkan Covid-19 Pandemisi sebebi ile 
yüzyüze görüşmelerin yapılamadığı, seyahat kısıtlamalarının 
olduğu bu sıra dışı dönemde, çalışmalarımızı online platformlar 
üzerinden planladık. Almanya’da ve İngiltere’de birer, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde iki şehir olmak üzere toplam 4 bölgeyi 
pilot çalışmalar için belirleyip, yapılanmalar oluşturmak için ilk 
adımlarımızı attık. 2021 yılında bu bölgelerde temsilcilikler ile 
faaliyet göstermeyi ve Coğrafi  Bölgelerimize yenilerini eklemeyi 
hedefl emekteyiz.

Gurbette yaşarken en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri 
mezuniyet yılı ve yeri fark etmeksizin TED Ailesi kültürü ve 
eğitimi almış arkadaşlarımızla bir araya gelip herhangi bir çıkar 
gözetmeksizin, samimiyetle sosyalleşmektir. Sosyalleşmenin 
yanı sıra sağlık, hukuk, eğitim, yerleşim ve iş hayatı gibi konularda 
ortaya çıkan ihtiyaçlarda da birbirimize destek olmaktır. Bu 
birliktelikler, bizim oturduğumuz sıralarda maddi olanaksızlıklar 
sebebi ile oturamayacak çocuklara burs desteği sağlamak gibi 
sosyal sorumluluk projelerine dönüştüğünde daha da anlam 
kazanmaktadır.

Coğrafi  Elçiler Komitesi

Aslı Dal’89
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Coğrafi  Elçiler Komitesi Başkanı

UNI-TED
Coğrafi  Elçiler Komitesi çatısı altında UNI-TED, üniversite 
yapılanması çalışmalarımıza başladık. UNI-TED Topluluğu, 
bozkırdaki yeşil yuvamızdan mezun olduktan sonra yurt içi veya 
yurt dışındaki üniversitelerde eğitim ve öğretimlerine devam 
eden gençlerimizi bir araya getirmek için kurulmuştur. 

UNI-TED düzenleyeceği etkinlikler, organizasyonlar, sunacağı 
staj imkanları ve mentor desteği ile üniversite hayatları 
süresince mezunlarımıza pek çok konuda destek sağlamayı 
hedefl emektedir. UNI-TED için ilk etapta üç tane pilot üniversite 
belirlenmiştir. Bu üniversiteler TEDÜ, ODTÜ ve Bilkent 
Üniversitesi’dir.

Her ne kadar Covid-19 pandemisi fi ziki olarak bir araya gelmemize 
engel olsa da, etkin bir şekilde sürdürülen çalışmalar sonucunda 
özellikle 2021 yılının ikinci yarısı itibariyle UNI-TED Başkanımız Sn. 
Barış Helvacıoğlu’nun önderliğinde topluluğumuza katılımların 
artması ve birlikteliği kuvvetlendirecek faydaya dönüşecek işlere 
imza atılması öngörülmektedir.

Bütün Kolejlileri aramıza bekliyoruz…

Komite Üyeleri: Aslı Dal’89, Esra Güleyüpoğlu’85, Şebnem 
Süslüay’86, Batuhan Tuncer’89, Serhat İpek’92, Aliye Eda Gür’96, 
Barış Helvacıoğlu’02, Gökhan Çağatay’04, Barış Çalışkan’14, 
Şevval Şaşmaz’14, Kardelen Demirel’16
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Dünyamızın geçirmekte olduğu bu zorlu süreçte umuyoruz ki, 
sizlerin ve ailelerinizin sağlıkları yerindedir.

Bizler, sizlerin de şahit olduğu üzere, göreve geldiğimiz 2020 
Şubat ayından beri hemen içine girdiğimiz sürecin getirmiş 
olduğu olumsuzlukları, elimizden geldiğince iyi yönetmeye, 
plan ve projelerimizi sürecin el verdiği şekilde gerçekleştirmeye 
özen gösterdik. Ancak pandemi şartlarının toplu etkinliklere 
getirdiği kısıt ve bunun yanında kalabalık şekilde bir araya 
gelmemizi etkileyen psikolojik etmenler, düzenlemeyi 
düşündüğümüz etkinliklerin birçoğunu gerçekleştirememe 
veya erteleme sonucunu doğurdu. 

Göreve geldiğimiz, 9 Şubat tarihini takiben 13 Şubat’ta 
86 mezunumuz Meltem Kocabalkan Girgin ve Tuna S. 
Kocabalkan'ın sunumlarıyla “Sıra Dışı Bir Çikolata Tadımı” 
etkinliğini gerçekleştirdik. Etkinliğimize hem katılan, hem 
de kontenjan sıkıntısından katılamayan mezunlarımızdan 
gelen, etkinliğin tekrarlanması isteğini 2021 yılı içerisinde 
programımıza aldık. 14 Şubat Sevgililer Gününü de Kolej-IN'de 
Coverangers Light grubunun performansıyla birlikte kutladık. 

Covid-19 pandemisinin etkili hale geldiği Mart ayından itibaren 
hepinizin de bildiği üzere evlerimize kapandık ve etkinliklerimize 
mecburi ara vermek zorunda kaldık. Mezuniyet yıllarının son 
rakamı 0 ve 5 olan mezunlarımızın “Geleneksel Mezunlar 
Balosu”nu ve ardından gerçekleştirdiğimiz “Kuru Fasulye 
Günü”müzü hızlı aksiyon alarak önce ileri bir tarihe ertelesek de 
gelişmeler gerçekleştirmemize imkan vermedi. 

Etkinlik Komitesi
Durumun görece hafi fl eyip, 15 Haziran tarihinde Kolej-IN'in 
tekrar hizmete açılmasının akabinde Temmuz ayında Kolej-IN 
çim alanda “Açık Hava Sinema” etkinliğimize başladık. Sosyal 
mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı alana giriş yapan kişi 
sayısını sınırlandırarak sizlerin de sosyal medya hesaplarımız 
üzerinden seçilmesine katkı sağladığınız 8 sinema akşamı 
düzenledik. “The Specials” fi lmiyle başladığımız bu maratonu, 
“Bohemian Rhapsody” ile noktalarken, 8 haftada toplamda 
896 kişi ağırladık.

Kolej-IN Komitemizle ortaklaşa çalışarak, Torch Restoran’da 
12 Ağustos tarihinden itibaren çarşamba akşamları “One Man 
Acoustic - Tuncay Arığ” eşliğinde keyifl i dakikalar geçirdik. 
Bu süreçte “Scarlet the Band” de cuma akşamları Kolej-IN'de 
ağırladığımız bir başka grup oldu.

2021 yılının daha iyi bir yıl olacağı ümidiyle, 2021 programımızın 
düzenlenmesine geride bıraktığımız yılın son çeyreğinde hız 
verdik.
- En başta, Geleneksel Mezunlar Balomuzu ve ardından 
Kuru Fasulye Günümüzü 4-5-6 Haziran 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirmeyi (4 Haziran / 0-5 yılları, 5 Haziran / 1-6 yılları, 6 
Haziran Kuru Fasulye), 
- Açık Hava Sineması etkinliğimizi, bu sene pandemi şartları 
el verirse Mayıs ayında başlatıp, hava şartlarını da göz önünde 
bulundurarak Eylül ayına kadar sürdürmeyi ve çocuk sineması, 
aile sineması şeklinde farklı türlerde de geliştirmeyi ve 
genişletmeyi,
- Kolejlinin en büyük desteğinin Kolejliler olduğundan yola 
çıkarak bir “Kolejli Sanatçılar Havuzu” oluşturup bizlerden 
destek isteyen mezunlarımıza Kolej-IN'de sahne alma imkanı 
sağlamayı ve onların sanat hayatlarına katkıda bulunmayı,
- 2020 yılında gerçekleştiremediğimiz “Ders Zili Çalıyor” 
etkinliğimizi şartların el vermesi halinde 2021 yılı içerisinde 
gerçekleştirmeyi,
- Dönem buluşmalarının, Dönem Elçilerimizle koordineli bir 
şekilde Kolej-IN'de yapılmasını planlamaktayız.
2021 yılının her şeyden önce sağlık ve mutluluk dolu, hep 
birlikte olacağımız zamanların çoğaldığı ve sizleri yanımızda 
göreceğimiz günler getirmesini diliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Komite Üyeleri: M. Oğulcan Arıkan’10, Funda Dağdelen’82, Esra 
Güleyüpoğlu’85, Özlem Savaş’85, Elif Tecer’88, Ekin Dericioğlu 
Kurt’93, Oktay Ünsal’93, Aysun Kavuncu’96, Hande İlalan’96, 
Duygu Aytaç’98, Merve Arslan’01, Ayşe Altunkaynak’02, Barış 
Oruç’08,  Kaan Çulcuoğlu’09 (Ortaokul), Cemre Paltun’10, 
İbrahim Anıl Durmaz’10, Cansu Evren’12, Nilüfer Çakmaklı’12, 
Pınar Senem Yıldırım’12, Tuğçe Temizöz’12, Berrak Itır Aylı’14, 
Ecem Kumbasar’14, Sena Temurer’14, Eda Nur Abanozoğlu’15, 
Elif Yurddaş’15, Merve Naz Abanozoğlu’15, Cem Gültepe’16, 
Ataberk Atikoğlu’17,  Beyza Açıkgöz’19, Öykü Özdemir’19

M. Oğulcan Arıkan’10
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi
Etkinlik Komitesi Başkanı
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Esra Güleyüpoğlu’85
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu Genel Sekreteri
K-İnsan Komitesi Başkanı

TED Ankara Koleji mezunlarına ve velilerine en çok dokunan ve en 
eski komite olarak 11’inci yılımızı 2020 yılında tamamladık.

Kuşkusuz 11 yılda biriktirdiklerimiz Komite Üyeleri olarak 
hepimizin her zaman duyduğu onur ve gururu bir kat daha arttırdı. 
Doğal olarak sorumluluğumuz da, daha iyiyi yapma isteğimiz 
ve heyecanımız da katlandı. 2020 dönemi etkinliklerine bu 
heyecanla başladık.

2020 yılının ilk etkinliği Etkinlik Komitesi ile birlikte yaptığımız 
“Sıra Dışı Bir Çikolata Tadımı“ sohbeti idi. Büyük katılımlı, herkesin 
tekrarını istediği bir geceyi mezunlarımızla ve konuklarımızla 
paylaştık. Ardından “Dünya Kadınlar Günü” konulu K-Sohbet’i 
komite üyemiz Prof. Dr. Yelda Ongun ile sahne sanatçısı ve velimiz 
Pınar Ayhan beraberce gerçekleştirdiler.

Sonraki günlerde ise, tarihe geçecek olan 2020 yılının karantinalı 
günleri başladı. İlk kez K-Sohbet ve K-Seminerler canlı yayına 
dönüştü. Evde kaldığımız bu dönemde bizleri bir araya getiren 
canlı yayınlar, hem bilgi edinmemiz hem de keyifl i sohbetleri 
paylaşmamız açısından büyük rağbet gördü.

K-İnsan Komitesi canlı yayınları kapsamında, Dernek Başkanımız 
Necdet Akdaş’91, 
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’81’i, 
TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kartal Usluel’81’i, 
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Kerem Mağdenli’91’i, 
TEDFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüce’85’i, 
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’76’yı, 
G.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’81’i,

K-İnsan Komitesi
TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu 
Başkanı Sani Şener’73’ü,
Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel’88’i, 
QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  Sinan 
Şahinbaş'84’ü,
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'95’i,
CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Selin Sayek Böke'89’u,
Gazeteci Özlem Gürses'87’yi ağırladı.

Derneğimiz Genel Sekreteri ve K-İnsan Komite Başkanı Esra 
Güleyüpoğlu’85 gerçekleştirdiği canlı yayınlarda ise; 

Psikolog Müge Kepenek’i, 
Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi Kurucusu, Psikiyatrist ve Yazar 
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’65’i,
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 2017-19 Dönemi Yönetim 
Kurulu Başkanı Yasemin Polat'73’ü,
Medikal Fütürist Cenk Tezcan’78’i,
Tepe Emlak Yatırım İnş. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayal 
Olcay'80’i,
Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim'85’i 
konuk etti.

Derneğimiz Kurul ve Komite Üyeleri tarafından gerçekleştirilen 
diğer yayınlarda ise;
Derneğimiz Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Hukuk Komisyonu 
Başkanı Alican Ertaş’07, Av.Arb. İpek Çağla Yıldız’07’yi, 
Derneğimiz Denetim Kurulu Üyesi Ali Bener’95, Uzman Diyetisyen 
Buse İpkırmaz’13’ü ve Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetim 
Danışmanı, Eğitmen Dr.Zeynep Lembet'95’i,
Derneğimiz K-İnsan Komite Üyesi Prof.Dr.Yelda Ongun’87, Emekli 
Büyükelçi Namık Tan'74’ü ve Başkent Üniv. Ord. Prof. Enver Ziya 
Karal Tarih Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seçil 
Karal Akgün’60’ı,
Derneğimiz K-İnsan Komite Üyesi İlknur Seven’80, Motor Sporları 
ve Otomotiv Duayeni İskender Aruoba'63’ü ve TED Gönüllü 
Koordinatörü ve Blogger Begüm Salırlı'84’ü,
Derneğimiz K-İnsan Komite Üyesi Korhan Kaya’98, Ankara'nın 
Altan Abisi Altan Palabıyıkoğlu’nu ağırladı.
Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Etkinlik Komite Başkanı 
M.Oğulcan Arıkan, Innovera BT Yönetim Kurulu Başkanı - Siber 
Güvenlik Uzmanı Gökhan S. Say'86’yı,
Derneğimiz K-İnsan Komitesi Başkan Yardımcısı Cengiz Bıçakcıoğlu’82, 
Ortodonti Uzmanı (Düş Hekimi) Dr. Yalçın Ergir’74’ü ağırladık.

“İz Bırakan Kolejli Kadınlar” adıyla yepyeni bir seri başlattık. Esra 
Güleyüpoğlu’nun gerçekleştirdiği bu serinin ilk konukları storyteller 
ve sinema yapımcısı Elif Dağdeviren’84 ve Üsküdar Üniversitesi 
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke 
Arıboğan'82, TV Haber ve Program Sunucusu, Moderatör, İletişim 
Koçu ve Eğitmen Defne Sarısoy'86 oldu. 

Komite Üyeleri: Esra Güleyüpoğlu’85, İlknur Seven’80, Deniz 
Özme’81, Cengiz Bıçakcıoğlu’82, Ebru Güven’87, Yelda Ongun’87, 
Emrah Cengiz’98, Korhan Kaya’98, Alican Ertaş’07, Aziz Yenigün’15
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Kariyer Komitesi, okulumuz mezunlarını ve Dernek 
üyelerimizi çeşitli eğitim platformlarında buluşturup 
sürdürülebilir iletişim ağı oluşturarak sosyal, kültürel 
ve mesleki paylaşımlarını ve gelişimlerini sağlamak, iş 
bulmaları konusunda destek vermek misyonu ile kuruldu.  
Değerlerimiz

• Atatürkçülük
• İletişim ve İşbirliği
• Yaratıcılık ve Yenilikçilik
• Liderlik ve Sorumluluk
• Duruş
• Katkı ve Kazanım 

Amaçlarımız
• Mezunlarımızın birbirleriyle iletişimini arttırmak, bilgi 

ve becerilerini geliştirmek,
• Lise ve üniversite öğrencilerini iş yaşamına 

hazırlarken sektörün temsilcileri ile bir araya getirmek 
ve alternatif kariyer planları, staj başvuruları gibi pek 
çok konuda yol göstermek,

• İş başvurularında işe alma ve seçme sürecinde ihtiyaç 
duyacakları bilgi ve becerileri pekiştirmek.

Neler yaptık?
• Dernek İçi Eğitimleri kapsamında, Derneğimiz 

işletmesinde çalışan personelimizin mesleki 
eksiklerini tespit edip gerekli eğitimleri verdik. 
Dr. Sema Dal tarafından  “Etkili İletişim”, 
“Marka Yönetimi” gibi eğitimlerle personelimizi 
destekleyerek, mezunlarımıza birinci sınıf hizmet 
sunmayı amaçladık.

Kariyer Komitesi
• Karantina döneminde küçüklerimizi unutmadık ve 

onlar için eğitmenimiz Merve Aksu’15 ile Instagram 
üzerinden yoga canlı yayını yaptık. 

• “Meslek Buluşmaları” projemiz kapsamında; 
Derneğimiz Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve Komite 
üyemiz Av. Kaan Çulcuoğlu Prof. Dr. Osman Celal 
Göre’65’i, Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sema 
Dal, TED Ankara Koleji Emekli Kimya Öğretmeni ve 
Uluslararası Eğitim Programları Danışmanı Mustafa 
Üstünışık’ı, Derneğimiz Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Dr. Dt. Duygu Aytaç, Ankara Memorial Hastanesi 
Radyasyon Onkolojisi Kliniği Bölüm Başkanı Porf. 
Dr. Yıldız Güney’86’yı, Derneğimiz Kariyer Komitesi 
Üyesi, Akademisyen Merve Arslan, Basketbol Koçu, 
TV Yorumcusu Murat Didin’73’ü, Derneğimiz Yönetim 
Kurulu Yedek Üyesi Şebnem Süslüay, Anadolu Efes 
CFO N.Orhum Köstem’87’yi konuk etti.

Yakında Gerçekleşecek Olan Projelerimiz...

Case IGNITED 
Kolejli öğrencilere/mezunlara staj ve istihdam sağlamayı 
amaçlayan bu projemizde, fi rmalarla okulumuz 
mezunlarının, fi rmaya ait bir vaka çalışmasında 
buluşmasını hedefl emekteyiz. Vaka çözümünde başarılı 
olan mezunlarımıza, katılan fi rmalar tarafından iş 
ve staj imkanı tanınacaktır. Bu proje sayesinde genç 
üyelerimizin yeteneklerini keşfederek onları geliştirmeyi ve 
profesyonel bağlamda onlara bir iş çevresi kazandırmayı da 
amaçlamaktayız.

K-Geleceğim
Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerimizi 21.yy’daki meslekler 
için gerekli olan bilgi ve beceriler bakımından donatmayı 
hedefl ediğimiz bir projedir.  “Liderlik”, “Takım Çalışması”, 
“Yaratıcılık”, “Girişimcilik”, “Problem Çözme” konularında 
kısa süreli eğitimler vererek genç öğrencilerimizi geleceğe 
hazırlamayı amaçlamaktayız. Bu proje sayesinde genç 
üyelerimizin yeteneklerini keşfederek onları geliştirmeyi ve 
profesyonel bağlamda onlara bir iş çevresi kazandırmayı da 
amaçlamaktayız.

Komite Üyelerimiz: Dr. Sema Dal’79, Esra Güleyüpoğlu’85, 
Şebnem Süslüay’86, Duygu Aytaç’98, Merve Arslan’01, Birce 
Ergör’02, Kaan Çulcuoğlu’09 (Ortaokul), Cansu Evren’12,  Elif 
Yaren Ökmen’14 (Ortaokul), Aziz Gökay Yenigün’15, Merve 
Naz Abanozoğlu’15, Efe Sözer’17, Ömer Yüzbaşıoğlu’17, Defne 
Başeren’18, Deniz Kudiaki’18, 

Dr. Sema Dal’79
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi
Kariyer Komitesi Başkanı
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Kolej-IN Komitesi, tesisimiz içinde bulunan tüm işletmelerin, 
spor alanlarının, etkinliklerin, mezun takımlarının, Kolej-IN 
üyeliklerinin daha verimli çalışmasını sağlamak üzere kuruldu.

Komitemiz, Spor, Restoran, Kolej-IN Dükkan, Üyelik, Etkinlik ve 
Mezun Takımları alt komisyonları ile birlikte gönüllülük esasına 
dayanarak çalışmalarını sürdürmektedir. Mezunlarımızdan, 
Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerimizden gelen fi kirler, ilgili 
Komisyonlar tarafından incelenip, projelendirilir ve Komitemiz 
tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kurulu'na sunulur. 
Kabul görmesi durumunda hayata geçirilir. Yönetime 
geldiğimiz gün oluşturduğumuz bu sistem ile birçok projeye 
imza attık.

- Torch Restoran, Komitemiz önerisi ve projesiyle artık 
Derneğimiz tarafından işletilmeye başlanmıştır. 
Mutfağı baştan aşağı yenilenen restoranımız, yeni şefl eri 
ve hizmet personeli ile hijyen kurallarına uygun, pandeminin 
gerektirdiği tüm önlemler alınarak ve güler yüzle sizleri 
ağırlamaktadır. Malzeme alımlarında Kolejli fi rmaların tercih 
edildiği restoranımız menüsünde yer alan pek çok lezzetin yanı 
sıra, tabldot ve şefi n spesiyallerini tatmanızı öneririz. Restoran 
servisine ek olarak paket servis hizmeti de veren Torch 
Restoran, sevdiklerinizle gönül rahatlığıyla lezzetli yemekler 
eşliğinde keyifl i vakit geçireceğiniz bir ortama sahiptir.

- Kolej-IN Dükkan’ı, 2020 yılının başında, daha çok 
mezunumuza ulaşmak amacıyla açtık. Kolej-IN Dükkan ile 
mezunlarımıza, severek giyecekleri ve kullanacakları çok 

Kolej-IN Komitesi
daha fazla KOLEJ ürünü sunmayı amaçladık. Bu ürünlere daha 
kolay ulaşmaları için de, www.kolejindukkan.com web sitemizi 
açtık. Ürün çeşitliliği konusunda Kolejli tasarımcılarla çalışarak, 
sezona özel yepyeni koleksiyonlarla Kolej'liliğimizi sokaklara 
taşıma imkanı yarattık.

- Spor Tesisimiz, pandemi sürecinde yayınlanan genelgeye 
istinaden 3 ay kapalı kaldı ve biz bu süreyi boş geçirmedik. 
Kolej-IN'in özellikle spor alanlarında yenilemeler yaptık. Artık 
daha şık, organize ve kullanışlı spor alanlarımız, yenilenmiş 
ıslak alanlarımız ve pandemi kurallarına uygun şekilde 
titizlikle mesafelendirilmiş spor aletlerimiz var. Yaz aylarında 
açık havada yapılan grup dersleri ve evde kaldığımız süre 
boyunca Kolej-IN spor hocalarımızın hazırladığı, sosyal medya 
hesabımız üzerinden paylaşılan egzersiz videoları ile her zaman 
spor yapmaya ve sağlıklı kalmaya devam ettik. 

- Mezun Takımları, olmazsa olmaz projemizi bu dönemde 
devam ettirerek mezunlarımızın, okul günlerindeki Kolej 
Ruhunu sporla hatırlamalarını sağlıyoruz. Hedefi miz olan 
"Sımsıkı Taş Gibi " takımlarımızdan iki tanesini geçen dönem 
hayata geçirmiştik. Voleybol ve Koşu Mezun Takımlarımız 
birbirinden güzel başarılara imza atarken, TED Burs Fonuna da 
ciddi katkıda bulunmaktalar. Şimdi sırada diğer branşlardaki 
takımlarımız var ve pandeminin bitmesini sabırsızlıkla 
bekliyoruz.

- Mezunlarımıza cazip olanaklar sunması için oluşturduğumuz 
Kolej-IN Üyelik Komisyonumuz çalışmalarına devam ediyor. 
Bir yandan pandemi sürecinde üyelerimizin haklarını koruyup 
kollamak adına üyeliklerde uygulanabilecek esneklikler, normal 
düzene geçince sunabileceğimiz üyelik avantajlarıyla ilgili 
çalışmalar yaparken, bir yandan da Derneğimizin imkanlarını 
nasıl daha iyi sunarız sorusuna cevap arıyorlar.

- Kolej-IN'de etkinliklerimiz, açık olduğumuz süreler içinde tüm 
hızıyla sürüyor, haftanın iki günü planladığımız canlı müzik 
gecelerimiz, K-İnsan, Etkinlik, Kariyer Komiteleri tarafından 
düzenlenen organizasyonlar Restoran Komisyonumuzun 
desteğiyle hayata geçiriliyor. Kısıtlamaların azalmasıyla 
birlikte, planlanan birçok sürpriz etkinliğimizi de sizlerle 
buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.

Komite Üyeleri: Oktay Ünsal’93, Sema Dal’79, Esra 
Güleyüpoğlu’85, Elif Tecer’88, Aliye Eda Gür’95, Ali 
Bener’95, Aysun Kavuncu’96, Hande İlalan Coşkun’96, 
Ayşe Altunkaynak’02, Gökhan Çağatay’04, Barış Oruç’08, 
Oğulcan Arıkan’10, İbrahim Anıl Durmaz’10, Cansu Evren’12, 
Buse İpkırmaz Bahçecitapar’13, Yaşar Bora Togo’16, Ömer 
Yüzbaşıoğlu’17

Oktay Ünsal’93
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi
Kolej-IN Komitesi Başkanı
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Kurumsal İletişim Komitesi, TED Ankara Koleji Mezunları Derneğinin 
mezunlarımızla iletişimini kuvvetlendirme misyonuyla faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Komitemizde, Kolej-IN Sosyal Tesisimizin ve Torch 
Restoranımızın faaliyetlerini mezunlarımızla daha fazla buluşturmak, 
yeni iletişim kanalları oluşturmak ve iletişimi sürdürülebilir kılmak 
üzerine etkili çalışmalar yapılmaktadır. Derneğimizin Sosyal Medya 
Hesapları, “TED Ankara Kolejliler Dergisi”, görsel tasarım, basılı, 
görsel ve işitsel tüm iletişim çalışmaları Komitemiz tarafından 
yürütülmektedir.  Komitemiz, Derneğimizin tüm komitelerinin ve 
organlarının iletişim faaliyetlerini yürütmektedir.

Göreve başladığımız 2020 yılından bu yana devam eden pandemi 
sebebiyle Derneğimizin tüm iletişimini ve diğer faaliyetlerini 
Yönetim Kurulumuzun da onayıyla ağırlıklı olarak sosyal medya ve 
dijital platformlarda gerçekleştirme kararı aldık.  Komite olarak, ilk 
etapta dijital iletişim altyapılarımızın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
üzerine çalıştık. Linkedin Dernek hesabımızdan iletişim faaliyetlerine 
başlayarak, belirlediğimiz iletişim politikalarımızı tüm sosyal medya 
ve dijital mecralarımızda uyguladık.  Etkinliklerimizi, faaliyetlerimizi 
ve kampanyalarımızı daha fazla mezunumuza ulaştırarak, 
farkındalığı, bilinirliği ve etkileşimi artırdık. Sonuç olarak da, tüm 
sosyal medya hesaplarımızın takipçi rakamlarında artış sağladık.  
Linkedin hesabımızda ortalama %90 artışla, takipçi sayımızı 2000’in 
üzerine, Instagram hesabımızda ortalama %110’un üzerinde artışla, 
takipçi sayımızı 5500’ün üzerine çıkarttık.

Her sayısını heyecanla beklediğimiz TED Ankara Kolejliler Dergimizin 
içeriğini “Daha Fazla Kolejli İçerik” sloganıyla güçlendirdik. 
Derneğimizin komitelerine, organlarına ve mezunlarımızla 
olan faaliyetlerine daha fazla yer verdik. Pandemi döneminde 
mezunlarımızın sağlığına verdiğimiz değer sebebiyle alınan Yönetim 
Kurulu kararıyla, dergimizi dijital olarak yayına sunduk. Dijital 
mecraların ulaşım ve erişim gücünü kullanarak basılıda ortalama 
6.000 olan potansiyel erişim rakamımızı:

Kurumsal İletişim Komitesi
- Dernek üyelerimize e-mail ile 6.000+  
- Sosyal medya hesaplarımız ve sosyal medya kampanyaları ile 
15.000+ mezunumuza,  
- TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Velilerine 15.000+ e-mail ile 
potansiyel erişim rakamlarımızı ortalama 30.000+ kişi ile  %500’ün 
üzerinde artırdık.

Pandemi döneminde mezunlarımızın yanında olmak, hep beraber 
başarmak için tüm Yönetim Kurulumuz, Dernek profesyonellerimiz, 
takım arkadaşlarımız ve mezunlarımızın katkıları ile 
gerçekleştirdiğimiz:
- Yarınlarımızın eğitimi yarım kalmasın diye tüm mezunlarımızla tek 
yürek gerçekleştirdiğimiz “Bilgisayar Bağışı”
- Pandemi ile mücadelede bizler için en ön safl arda yer alan sağlık 
çalışanı mezunlarımız için “Mezun Sağlık Çalışanlarımıza Maske”
- Kapanma döneminde mezunlarımızın sağlığı için “Evde Kal Sporsuz 
Kalma“
-Pandemi dönemi faaliyetlerimizi daha fazla mezunumuza ulaştırmak 
için “Birlikte Güçlüyüz” 
- Pandemi dönemine uygun hijyen koşullarına uyan ve yenilenen 
“Kolej-IN Yenilendi”
- Yeni mutfak ekibi ve enfes yeni menüsüyle “Torch Restoran 
Yenilendi”
- Her koşulda mezunlarımızın yanında olduğumuz “Torch Restoran – 
Covid Geçiren Üyelerimize Ücretsiz Tabildot Yemek” vb. kampanyaların 
tüm iletişim çalışmalarını planlayarak hayata geçirdik. 

Öne Çıkan Gerçekleşen Projelerimiz

Kolej-IN Dükkan E-Ticaret Sitesi
Yepyeni tasarımlarıyla yenilenen Kolej-IN Dükkan ürünlerini, tüm 
dünyada mezunlarımıza ulaştırmamıza imkan sağlayacak  E-Ticaret 
sitemizi tamamladık ve beğeninize sunduk.
www.kolejindukkan.com 

Yeni Dernek Sayfamız
Derneğimizin faaliyetlerini daha fazla mezunumuza duyurmak ve 
iletişim çalışmalarını kuvvetlendirmek için daha fazla bilgi sunan, 
fonksiyonel ve geliştirilebilir web sayfamızın teknik ve içerik yapım 
çalışmasını tamamladık. www.kolej.org 

Podcast Yayınları
İletişim ortamlarını kuvvetlendirme çalışması hedefi yle olan Podcast 
kanalımızda birçok keyifl i ve güncel içeriği mezunlarımızla paylaşmayı 
planlıyoruz. 

KOMİTE TAKIM ARKADAŞLARIMA TEŞEKKüRLERİMLE…
Tüm komite takım arkadaşlarıma yoğun geçen 2020 yılında 
Derneğimizin daha fazla mezunumuzla iletişim kurmasına sundukları 
katkılar sebebiyle teşekkür ediyorum.

Komite üyeleri: Gökhan Çağatay’04, Ayfer Niğdelioğlu’81, Esra 
Güleyüpoğlu’85, Bilge Aydemir’90, Hande İlalan’96, Oğulcan Temiz’11, 
Cansu Evren’12, Nilüfer Çakmaklı’12, Aziz Gökay Yenigün’15, Merve Naz 
Abanozoğlu’15, Meltem Ege Kösetorunu’17

Gökhan Çağatay’04
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal İletişim Komitesi Başkanı
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Kültür ve Sanat Komitemiz, 2021 yılı itibariyle “Edebiyat 
Kulübünü” kurmuştur. Edebiyat Kulübümüz çalışmaları 
kapsamında, edebiyat değerlendirmeleri yapmak üzere şimdilik 
online platformlarda bir araya gelmeyi, Kolejli sanatçılarla 
sohbet fırsatı yakalamayı planlamaktadır. İlk etkinlikte Bige 
Güven Kızılay’83’ün katılımıyla 'Kehribar Zamanında Aşk' kitabı 
kitapseverlerle buluşmuştur.

Pandemi sürecinin en kısa sürede bitmesini umarak, koro ve 
tiyatro gruplarımızın canlı performanslarını sizlerle buluşturmak 
umuduyla, hepinize sağlıklı ve sanatla iç içe günler diliyoruz. 

Komite Üyeleri: Funda Dağdelen’82, Şule Gökoğlu’80, Deniz 
Özme’81, Esra Güleyüpoğlu’85, Özlem Savaş’85, Şebnem 
Süslüay’86,  Elif Tecer’88, Hakan İnandık'89, Hakan Şahin’96, 
Zeynep Birce Ergör’02, Merve Naz Abanozoğlu’15, Çağla Süslüay’16, 
Eris Ülgen’19, 

2014 yılında kurulmuş olan Kültür ve Sanat Komitemiz, 6 yıldan bu 
yana koro ve tiyatro gruplarıyla çalışmalarına devam etmektedir. 
Kurulduğu yılda az sayıda üye ile çalışmalarına başlayan tiyatro 
ve koro gruplarımız, yıllar içinde katılan yeni üyelerimizle birlikte 
çok sayıda gösteri ve performans sergileme ve siz üyelerimizle 
buluşma fırsatı yakalamıştır. 

Mezunlar Koromuz, 40’dan fazla üyesiyle 2020 yılı Nisan ayına 
kadar 20’den fazla konser vermiş, ayrıca çeşitli festivallerde 
Derneğimizi temsil etmiş ve “Kadına Şiddetin Önlenmesi” 
konusunda çalışan STK’lara destek konserleri vermiştir. Mezunlar 
Koromuz pandemi nedeniyle çalışmalarına hibrit olarak devam 
etmekte ve Derneğimizin sosyal medya hesaplarında yayınlanan 
kısa konserler yoluyla sizlerle buluşmaya devam etmektedir.

Tiyatro grubumuz ise, 2014’ten bu yana her yıl yeni bir oyunla 
izleyicileriyle buluşarak, TED Ankara Koleji başta olmak üzere, 
TED Batman, TED Polatlı, TED İstanbul, TED Adana ve TED 
Mersin okullarında oyunlarını sahnelemiştir. Tiyatro grubumuz 
da, Koro grubumuz gibi festivallerde Derneğimizi temsil etmiş, 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında LÖSEV öğrencileri ile 
birlikte tiyatro atölyesi çalışmaları yapmıştır. Ayrıca, Hollanda 
Büyükelçiliği desteği ile “Bisiklet Tamircisi” isimli bir gençlik 
oyunu hazırlayarak, Trabzon, Diyarbakır ve Polatlı’da bulunan TED 
okulları öğrencileriyle yine bu illerdeki devlet okulu öğrencilerine, 
Ankara’da ise Hacettepe İlköğretim Okulu ile TED’in Tam Destek 
Burslu öğrencilerine de sergileyerek toplam 3000 öğrenciyi 
tiyatro ile buluşturmuştur. Pandemi nedeniyle çalışmalarına ara 
veren tiyatro topluluğumuz yeni oyunları ile birlikte yeniden sahne 
almak için gün saymaktadır.

Kültür ve Sanat Komitesi

Funda Dağdelen’82
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi
Kültür ve Sanat Komitesi Başkanı 
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TED Ankara Koleji Mezunları arasındaki iletişim bağını 
kuvvetlendirerek, Kolej ruhunu her yerde her zaman yaşatmak 
amacıyla kurulan Sosyal Ağ ve Dönem Elçileri Komitesi, 
dönemleri tarafından seçilen elçiler aracılığı ile her dönemden 
mezunumuza aynı anda erişebilmeyi, mezunlarımızın yanında 
olma güdüsüyle, Dernek ve mezunlar arasındaki köprüyü 
korumayı amaçlar. Bu doğrultuda Dönem Elçilerine büyük önem 
veren Komitemiz, elçilerle düzenli olarak bir araya gelir; talepleri 
karşılamaya çalışır. 

7/24 aktif çalışan, tüm dönem elçilerinin dahil olduğu iletişim 
ağınının çalışmasını sağlayan Komitemizin faaliyetleri, Dönem 
Elçileri Seçimi ile başlamıştır.

Seçiminin ardından, 18 Temmuz tarihinde, katılabilen elçileri 
Kolej-IN’de havuz başında ağırladığımız, şehir dışında yaşayan 
veya pandemi sebebiyle uzaktan katılmak isteyen elçilerimizi 
de eş zamanlı internet aracılığı ile bir araya getirdiğimiz bir 
etkinlik düzenledik. Genel olarak Derneğimizi, Komitelerimizi ve 
faaliyetlerimizi tanıttığımız ve tanışma amacıyla düzenlenen 
bu etkinlik sonrasında, 19 Eylül tarihinde zoom üzerinden 
Derneğimiz hakkında bir bilgilendirme toplantısı ve akabinde 
11 Kasım tarihinde Türk Eğitim Derneği’nin çalışmaları ve burs 
sistemi, ardından 25 Mart tarihinde TED Ankara Kolejliler Spor 
Kulübü faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptık.

Bu süreçte bir yandan da dönem elçileri ile dönem odaklı birebir 
buluşmalarımıza başladık. Birebir buluşmalarımızda bütün 
dönem elçileri ile Komite olarak tanışırken, eş zamanlı olarak 
dönemler arası iletişim ağımızı oluşturduk. Oluşturduğumuz 
mesajlaşma platformu aracılığı ile Derneğimizin mezunlarımız 

Sosyal Ağ ve Dönem Elçileri Komitesi
için yapmış olduğu etkinlikleri elçilerimiz aracılığı ile bütün 
mezunlarımıza iletme fırsatımız oldu. Mezunlarımızın iyi ve 
kötü gün bilgilerine daha hızlı ulaştık. Acil durum ihtiyaçlarında, 
kurulan dönemler arası bağ ile daha kuvvetli destek olduk.  
Dünyanın neresinde olursa olsun, “Kolejliysen Yalnız Değilsin” 
dedik ve elçilerimizle birlikte kurduğumuz ağda acıları birlikte 
yaşadık, zor durumdaki mezunumuza ilk koşan olduk, kurulan 
iletişim ağı aracılığı ile yalnızca kötü günde değil mutlu günde de 
sevinçlerini ilk bizler hep birlikte paylaştık. 

Yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da mezunlarımızı 
yalnız bırakmadık ve elçilerimizin yardımıyla her döneme ve 
dünyanın neredeyse her yerine eriştik. Yabancı platformlarda 
genç mezunlarımızı yarışmalarda destekledik, onlarla birlikte 
başarılarını kutladık. Shell tarafından düzenlenen “Tracking and 
Reducing CO2 Emissions From Vehicles” dünya şampiyonasında 
TEDÜ AlecTED ekibimizi destekleyerek dünya ikincisi olmalarına 
destek verdik.

Pandemi başlangıcında dönem elçilerimizle birlikte maske 
ihtiyacı olan sağlık çalışanı mezunlarımıza eriştik ve maske 
dağıtımı yaptık, uzaktan eğitimle bilgisayar ihtiyacı olan 
öğrenciler için Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 
bilgisayar kampanyası düzenledik ve elçilerimiz ortaklığı ile 115 
adet bilgisayar topladık. 

İstanbul Maratonunda her dönemden bir koşucu katılmasını 
sağlayarak, Türk Eğitim Derneği tam destek bursu fonuna katkı 
sağladık. 

Çok kısa sürede deneyimlediğimiz ve dönem elçileri projesinin 
göz yaşartan,  aidiyet, birlik ve beraberlik hikâyelerini biriktirerek, 
bu hikâyeleri tüm mezunlarımız ile “Dayanışma Hikâyeleri” 
adı altında 22 Aralık tarihinde paylaştık. Başarılara imza atan 
dönem elçilerinin tecrübelerini diğer elçilerle paylaştığı bu 
buluşma vesilesiyle, sadece bir başlangıç olan güzel örneklerin 
daha nicelerine şahit olarak Kolej Ruhunu her yerde görmeyi 
hedefl ediğimiz gelecek programımızı şekillendirdik. 

Dönemleri tarafından seçilen elçilerimizin, kurumumuzu daha 
iyi tanıyıp, dönem arkadaşlarının sorularına daha rahat cevap 
verebilmesi adına gerçekleştirilen seminerlere devam ederek; 
2021 yılında, mezunlarımızın hem kendi aralarındaki hem 
de Derneğimiz ile  olan bağlarının daha da güçlenmesini, bu 
doğrultuda Yönetim Kurulu Başkanımızı dönemlerle buluşturan 
toplantıları sürdürmeyi Komite olarak planlamaktayız.

Komite Üyeleri: Serhat İpek’92, Cengiz Bıçakcıoğlu’82, Esra 
Güleyüpoğlu’85, Tülgün Bıçakcıoğlu Üstel’94, Hande İlalan’96, 
Duygu Aytaç’98, Zeynep Birce Ergör’02, Kamil Demirberk Ünlü’04, 
Elif Yaren Ökmen’14, Merve Naz Abanozoğlu’15, Eda Dede’18, 
Hüma Önal’18 

Serhat İpek’92
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi
Sosyal Ağ ve Dönem Elçileri Komitesi Başkanı
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2020 yılına damgasını vuran pandemi süreci, hepimize sağlığın 
her şeyden önce geldiğini bir kez daha hatırlattı.

Salgının Türkiye’ye ulaşmasını takip eden günlerde yaşananlar 
ve oluşan ihtiyaç doğrultusunda Sağlık Komisyonumuzu hızla 
kurduk ve aktif bir şekilde faaliyetlerimize başladık. TED Ankara 
Koleji mezunları olarak sağlık alanında yapabileceğimiz birçok 
şey ve ulaşabileceğimiz birçok üyemiz olduğunu gördük. Süreçte, 
toplum sağlığı için göstermiş oldukları özveri ve fedakârlıkla 
gece gündüz hayatlarını riske atarak hizmet veren mezun sağlık 
çalışanlarımıza destek olmak istedik.

Dönem Elçilerimizin de desteği ile mezun sağlık çalışanlarımıza 
ulaştık. Maske kullanımının önemi ve sağlık çalışanlarının 
üstlendiği riskleri göz önünde bulundurarak, kendilerine nasıl 
destek olabileceğimizi düşünürken, çok yararlı ve bir o kadar 
da etkili bir proje ortaya çıktı. Derneğimiz ve üyelerimizin 
katkılarıyla, Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’deki mezun 
sağlık çalışanlarımıza 4.500 adet maske dağıtımında bulunduk. 
Standartlara uygun maskelerin zor bulunduğu ilk günlerde, 
USHAŞ A.Ş.’den temin ettiğimiz FFP2 standardındaki maskeleri 
birebir giderek ya da kargo ile kendilerine teslim ettik. İyi günde 
de, kötü günde de Kolejliler olarak birbirimize destek olduğumuzu 
bir kez daha kanıtladık.

Sadece sağlık çalışanı mezunlarımıza değil, Covid-19 virüsüne 
yakalanan mezunlarımıza da ulaşmak istedik. Kolej-IN Komitesi 
ile birlikte yaptığımız çalışmanın sonucu olarak, Torch Restoran 
farkıyla ücretsiz tabildot menü gönderimine halen devam 
edilmektedir. 

Sağlık Komisyonu

Dr. Dt. Duygu Aytaç'98
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Sağlık Komisyonu Başkanı

Kolej-IN spor tesisimizde, Covid-19 ile mücadele kapsamında 
tüm kural ve tedbir uygulamaları gerçekleştirildi. Tesis girişine 
dezenfeksiyon kabini yerleştirildi, tüm personelin maske, siperlik 
ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışması sağlandı. El 
dezenfeksiyon üniteleri kuruldu. Spor bölümlerinin dezenfeksiyon 
bilgilendirme kartları ile işaretlenmesi sistemine geçildi.

Derneğimiz üyelerinin kaliteli ve güvenli sağlık hizmetine 
ulaşmaları amacıyla, “Sağlık Hizmetleri Projesi”ni geliştirdik. 2021 
yılında hayata geçecek olan projemiz kapsamında, Ankara başta 
olmak üzere İstanbul, İzmir ve Bodrum’da yer alan özel hastaneler 
ve sağlık kuruluşları ile özel bir indirim protokolleri imzalamaya 
devam ediyoruz. 

Üyelerimize sunacağımız sağlık hizmet avantajlarına ek olarak 
evden Covid-19 PCR ve antikor testi hizmeti sunmaya başladık.

Pandemi sebebiyle yaşadığımız bu zor sürecin bir an önce son 
bulmasını diliyor, tüm mezunlarımıza Komisyonumuz adına sağlık 
diliyoruz.
Sağlıkla kalın…

Komisyon Üyeleri: Dr. Dt. Duygu Aytaç'98, Berrak Itır Aylı’14

KOMİTELER

Hukuk Komisyonu, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
şemsiyesi altında; Kolejli Hukukçuların her türlü mesleki bilgi 
ve birikimini Kolej Camiası için bir araya getirdiği butik bir 
topluluk olarak görevine başlamıştır. Komisyon, TED Ankara 
Koleji Mezunları Derneği’ni ilgilendiren her türlü mevzuat 
takibinin yanı sıra, Kolejli Hukukçuları meslektaşlık bilinci 
ve sarsılmaz Kolej ruhu çerçevesinde bir araya getirmeye 
yönelik faaliyetler düzenlemek ve yine başta TED Ankara 
Koleji Mezunları Derneği olmak üzere Kolej Camiasının 
tümünün menfaatini gözeterek gerekli gördüğü her türlü 
konuya ilişkin hukuki çalışmayı yürütmek üzere Derneğimiz 
önderliğinde Av. Alican Ertaş, Av. Nilüfer Çakmaklı, Av. 
Cansu Evren ve Av. Kaan Çulcuoğlu tarafından kurulmuştur.

Özetlenen çerçevede, özellikle akademik çalışmaları bulunan 
hukukçulara ilişkin ön tespit çalışması yapılması, “Tanışma 
ve Buluşma Toplantısı” düzenlenmesi,“Genel Değerlendirme 
Toplantıları” adı altında istikrarlı buluşmalar tertip edilmesi, 
“Mesleki Buluşmalar” adı altında paneller düzenlenmesi ile 
Yönetim Kurulu’nca uygun görülüp yetki tecavüzüne yer 
vermeyecek şekilde Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, 
Ankara Barosu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, 
Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Kamu 
Denetçiliği Kurumu ve hukukçu mezunlarımızın bulunduğu 
Yükseköğretim kurumlarına ziyaretlerin gerçekleştirilmesi 
hedefl enmiştir. Ne var ki, küresel çapta etkisi hali hazırda 
hissedilip sağlık örgütleri tarafından "pandemi" olarak ilân 
edilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede 

Hukuk Komisyonu

Av. Alican Ertaş’07
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Hukuk Komisyonu Başkanı

alınan tedbirlere binaen birtakım zorunlu ertelemelere 
gidilmiştir. Yeri gelmişken, hedefl erimize ilişkin her ne kadar 
bir kısım ertelemeye gidilse de gerek yazılı gerekse görsel 
çalışmalar hız kesmemiştir. Keza 02.05.2020 tarihinde 
sosyal medya hesaplarımız üzerinden Av. Arb. İpek Çağla 
Yıldız'07 konuk olarak davet edilerek Av. Alican Ertaş’07 
tarafından "K-Sohbet: Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) 
Salgınının Hukuki Etkilerine İlişkin Genel Değerlendirme" 
konulu canlı yayın gerçekleştirilmiştir. Bununla beraber, 
salgın nedeniyle mevcut ve doğması muhtemel 
uyuşmazlıkların akıbeti, kişisel verileri toplama faaliyetleri, 
kısa çalışma ve ücretsiz izin hususları Dergimizde ayrıntılı bir 
şekilde ele alınmıştır. Nihayet, Dergimizin son sayısında ise iş 
mevzuatı bakımından “uzaktan çalışmanın mesai kavramını 
gözetmeksizin kötüye yorulması”, kişisel verilerin işlenmesi 
bakımından “unutulma hakkı” ile davalara ilişkin görülmesi 
beklenen celselerin ertelenmesinin sonuçları ayrıntılarıyla 
incelenmiştir. Salgınla mücadelede kaydedilecek olumlu 
gelişmelerle beraber, Komisyonumuzun misyon ve vizyonu 
dahilinde belirlenen çalışmalara hızla devam edilecektir.

Komisyon Üyeleri: Av. Alican Ertaş’07, Av. Kaan 
Çulcuoğlu’09 (Ortaokul), Av. Cansu Evren’12, Av. Nilüfer 
Çakmaklı’12
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2020 yılına damgasını vuran pandemi süreci, hepimize sağlığın 
her şeyden önce geldiğini bir kez daha hatırlattı.

Salgının Türkiye’ye ulaşmasını takip eden günlerde yaşananlar 
ve oluşan ihtiyaç doğrultusunda Sağlık Komisyonumuzu hızla 
kurduk ve aktif bir şekilde faaliyetlerimize başladık. TED Ankara 
Koleji mezunları olarak sağlık alanında yapabileceğimiz birçok 
şey ve ulaşabileceğimiz birçok üyemiz olduğunu gördük. Süreçte, 
toplum sağlığı için göstermiş oldukları özveri ve fedakârlıkla 
gece gündüz hayatlarını riske atarak hizmet veren mezun sağlık 
çalışanlarımıza destek olmak istedik.

Dönem Elçilerimizin de desteği ile mezun sağlık çalışanlarımıza 
ulaştık. Maske kullanımının önemi ve sağlık çalışanlarının 
üstlendiği riskleri göz önünde bulundurarak, kendilerine nasıl 
destek olabileceğimizi düşünürken, çok yararlı ve bir o kadar 
da etkili bir proje ortaya çıktı. Derneğimiz ve üyelerimizin 
katkılarıyla, Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’deki mezun 
sağlık çalışanlarımıza 4.500 adet maske dağıtımında bulunduk. 
Standartlara uygun maskelerin zor bulunduğu ilk günlerde, 
USHAŞ A.Ş.’den temin ettiğimiz FFP2 standardındaki maskeleri 
birebir giderek ya da kargo ile kendilerine teslim ettik. İyi günde 
de, kötü günde de Kolejliler olarak birbirimize destek olduğumuzu 
bir kez daha kanıtladık.

Sadece sağlık çalışanı mezunlarımıza değil, Covid-19 virüsüne 
yakalanan mezunlarımıza da ulaşmak istedik. Kolej-IN Komitesi 
ile birlikte yaptığımız çalışmanın sonucu olarak, Torch Restoran 
farkıyla ücretsiz tabildot menü gönderimine halen devam 
edilmektedir. 

Sağlık Komisyonu

Dr. Dt. Duygu Aytaç'98
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Sağlık Komisyonu Başkanı

Kolej-IN spor tesisimizde, Covid-19 ile mücadele kapsamında 
tüm kural ve tedbir uygulamaları gerçekleştirildi. Tesis girişine 
dezenfeksiyon kabini yerleştirildi, tüm personelin maske, siperlik 
ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışması sağlandı. El 
dezenfeksiyon üniteleri kuruldu. Spor bölümlerinin dezenfeksiyon 
bilgilendirme kartları ile işaretlenmesi sistemine geçildi.

Derneğimiz üyelerinin kaliteli ve güvenli sağlık hizmetine 
ulaşmaları amacıyla, “Sağlık Hizmetleri Projesi”ni geliştirdik. 2021 
yılında hayata geçecek olan projemiz kapsamında, Ankara başta 
olmak üzere İstanbul, İzmir ve Bodrum’da yer alan özel hastaneler 
ve sağlık kuruluşları ile özel bir indirim protokolleri imzalamaya 
devam ediyoruz. 

Üyelerimize sunacağımız sağlık hizmet avantajlarına ek olarak 
evden Covid-19 PCR ve antikor testi hizmeti sunmaya başladık.

Pandemi sebebiyle yaşadığımız bu zor sürecin bir an önce son 
bulmasını diliyor, tüm mezunlarımıza Komisyonumuz adına sağlık 
diliyoruz.
Sağlıkla kalın…

Komisyon Üyeleri: Dr. Dt. Duygu Aytaç'98, Berrak Itır Aylı’14
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“Lüküs Hayat" Oyunu ile Gelen Ödüller

Şimdiye kadar 40’ın üzerinde eserde rol almış olan 
mezunlarımızdan Murat Atak'80; Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 
sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" oyunuyla Yılın En İyi Yapımı 
Ödülü’ne layık görüldü. En Başarılı Genel Sanat Yönetmeni 
Ödülü ile de başarısını ikiye katladı.

Gururumuz Prof. Dr. Aslıhan ünlü’82
“Opak Yüzeylerde Güneş Işınımı Etkisinin Yüzey Pürüzlülüğü 
İle Değişimi” başlıklı doktora çalışması ile 1996 yılında 
“Doktor” unvanını alan; doktora sonrası akademik hayatına 
İTÜ’de devam ederek; 2014 yılında profesör unvanı alan, 
mezunlarımızdan Prof. Dr. Aslıhan Ünlü'82; Özyeğin 
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevine atandı. 

Çalışma hayatına 1997 yılında Türkiye İş 
Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak 
başlayan ve Anadolu Hayat Emeklilik’te 
Muhasebe Müdürü olarak görevini yürüten 
mezunlarımızdan N. Cem Özcan’92, 27 Temmuz 
2020 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Genel 
Müdür Yardımcılığı’na atandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri 
Kadir Kardaş'89 Oldu

Mezunlarımızdan Kadir Kardaş’89, Türkiye Futbol 
Federasyonu Genel Sekreteri görevine atandı. Prof. 
Dr. Emre Alkin'in ayrılmasının ardından göreve 
getirilen Kadir Kardaş, son olarak Lig TV Genel 
Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevini 
üstlenmişti. 

Başarılarla Dolu Bir Hayat
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Mezunlarımızdan Mehmet Efe Biresselioğlu’99; 
enerji ve çevre politikası yapım süreçleri,
mevcut enerji, çevre politikalarının analizi ve 
gelecek tasarımı; enerji dönüşümünün ekonomik, 
sosyal, politik ve çevresel etkileri; toplumun 
karşılaştığı zorluklar konularındaki uluslararası 
düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle 
TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülü 
almaya layık görülmüştür.

TüBİTAK Ödülüne
Layık Görüldü

“Dünyanın En Etkili 
Bilim İnsanları Yıllık
Etki Listesi”nde
Bir Türk

Mezunlarımızdan Mehmet Hasan Göğüş'72, 
merkezi Roma'da bulunan Uluslararası 
Kalkınma Hukuku Örgütü (IDLO) Danışma 
Kurulu üyeliğine seçildi. 

Mezunlarımızdan 
Nurullah Bakır'94, 
Ziraat Bankası 
Moskova Genel 
Müdürlüğü görevine 
atandı. 

Mezunlarımızı tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

Roma’ya Uzanan
Başarı Hikayesi

Nurullah Bakır’94 
Gururlandırdı

Mezunlarımızdan Başak Engin’95, ABD’de bulunan 
Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde, 
ScienceDirect PLOS Biology dergisinin yayınladığı 
“Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Yıllık Etki 
Listesi”ne girdi. 
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TED Ankara Koleji'nden 1994 yılında mezun 
olduktan sonra Ankara üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde okudunuz. Görsel sanatlara olan 
tutkunuz ne zaman başladı?
Kolej yıllarında başladım sanatla ilgilenmeye, 
tabi kendimce. Özellikle resme ve edebiyata karşı 
ilgim vardı. Ressam olmak istiyordum. Edebiyat 
öğretmenimiz Ayfer Gürsoy’du. Bir öğretmen 
hayatta her şeyi değiştirir derler ya, o da böyle 
bir insandı. Yazmaya, çizmeye meraklıydım 
anlayacağınız. Ailem pek desteklemiyordu maalesef 
çünkü, orta gelirli bir aileydik ve abim de ben de 
özel okulda okuyorduk. Babam, bir meslek sahibi 
olmamı, mühendis olmamı istiyordu. Mühendis 
olamayacağımı bildiğim için orta yolda buluşmak 
adına Hukukçu olurum dedim. Birkaç tane Hukuk 
Fakültesi tercihinin arasına bir de Sinema-Televizyon 
Bölümü yazdım ve kazandım. Okula gittim ama 
hiç beklediğim gibi değildi. Benim de sinemacı olacağım diye bir 
ısrarım yoktu. Bilkent Grafi k Bölümü’nü kazanan kız arkadaşımın 
peşinden, onu görmeye Bilkent’e gitmeye başladım. Bilkent’in 
harika bir sanat kütüphanesi vardı. O dersteyken, ben de başladım 
günlerimi kütüphanede geçirmeye… 

Akabinde üniversitenin 50’nci yıl etkinlikleri için kameraman 
ihtiyacı doğunca öğrencilerden kameraman grubu yetiştirmeye 
karar verdiler. Alt sınıfl ardan asistan seçimi sırasında beni ve 
arkadaşım Emrah’ı seçtiler. Kendisi de yönetmen. Biz böylece 
kamera eğitimleri, kurgu eğitimleri görmeye başladık.

Nasıl devam etti sinema yolculuğunuz? 
Film çekmeyi öğrendik ama baktık ki, ne oyuncu tanıyoruz ne 
de drama çekebilecek malzeme var elimizde. Biz de elimizdeki 
imkanlarla belgesel fi lmler yapmaya karar verdik. Ankara 
Kalesi’nde ilk belgeselimizi çektik ve bu belgesel ile ödüller aldık. 
Kazandığımız ödüller, Rektörlük’ten ödenek almamızı sağladı, 
ödenekten kastım yol ve konaklama aslında. Böylece Anadolu’yu 
gezip, vizyonumuz doğrultusunda belgeseller çekmeye başladık.

Aynı zamanda görevlerimiz de vardı; kendi dönemimizdeki 
arkadaşlarımıza kamera ve belgesel fi lm eğitimi vermek gibi. Bir 
yandan onların projelerini çekmeye başladık. Okulun bitmesine 
yakın yine Ankara İletişim’den bir hocam, okuldan dönem 
arkadaşı Ömer Faruk Sorak’la görüşmeye gönderdi beni.  Kendisi 
o dönemde klipler çekiyordu ve en iyisiydi. Böylece dördüncü yılın 

sonunda İstanbul’a taşındım. 22 sene önce…

Aslında kendimizi ifade etmekle ilgili her şey… Siz gereken çabayı 
sarf ettiğinizde, yol boyunca pek çok insan size destek oluyor. 
Kolej’de okurken edindiğimiz özgüven, farkındalık, erdemli ve 
adaletli olmak gibi pek çok vasıf, hayatımızın sonraki yıllarında 
kendimizi ifade şeklimizin temelini oluşturmakta.

2000 ve sonrası Türk sinemasının yeniden canlandığı, talep 
gördüğü, güzel ekiplerin güzel işler çıkardığı bir dönem 
oldu. Özellikle sizin de kurucularından olduğunuz BKM fi lm 
yapımları, Cem Yılmaz’ın, Yılmaz Erdoğan’ın şahane fi lmleri 
sektöre ayrı bir tat kattı. O dönemlerden bahseder misiniz 
biraz?
İstanbul’da ilk gittiğim yer, Yılmaz Erdoğan’ın “Sen Hiç Ateşböceği 
Gördün Mü?” oyununun kurgu seti oldu. Askerlik dönemi olmasına 
rağmen, Yılmaz’ın içinde olduğu, Demet Akbağ’ın başrolünü 
oynadığı bir tiyatro oyunu ile BKM’nin gişe rekorları kırması 
planlanıyordu. Sahnede oynanan oyun ve barkovizyondan 
gösterilen bazı sahneler arasında gidip gelen, disiplinler arası bir 
yapımdı. Ömer Faruk Sorak’ın şiir gibi çektiği bu projenin düzeltme 
kurgularını yapma görevi de, bana verildi.

Bu iki vizyoner insanın ortak çalışması “Vizontele”, senaryosu 
ve çekimleriyle, iki yönetmenli bir fi lm olarak, Türk sinemasının 
yeniden canlandığı dönemin ikinci kilometre taşı oldu. Birincisi, 
“Eşkıya” idi. Yeni teknikler kullanarak, güzel anlatma kalıbı ile 
izleyicinin ilgisini çekecek, onlara dokunacak hikayeler anlatmak… 

Değerler, Hayat ve Sanat
Hokkabaz ve A.R.O.G gibi pek çok başarılı projenin yönetmen 

koltuğunda oturan Ali Taner Baltacı’94 ile mesleğine adım attığı 
yılları ve başarı dolu hayat hikayesini konuştuk. 

Ali Taner Baltacı
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Müthiş bir tecrübeydi, benim gördüğüm ilk fi lm setiydi. Ve bana 
nasıl güvendilerse artık, birinci yönetmen yardımcısı görevini 
verdikleri set.

Bu, Ömer’in duyduğu güvenden kaynaklanıyor tabii ama ben de 
o güveni kazanmak için kendisiyle çalışmaya başladığım ilk gün 
itibari ile elime kamerayı alıp “Sana alternatif açılar çekeyim”, 
bir ay sonrasında “Bunların kliplerini ben mi yazsam” demeye 
başlamıştım. Ödüller alan pek çok klip yazmaya başladım, hatta 
hem yazdım hem çektim, bana sadece görüntü yönetmenliği 
yaptığı da oldu ustamın. Kral TV’den en iyi yönetmen ödülünü 
aldığında, sahneye çıkıp, “bu ödül için Taner’e teşekkür ederim” 
dedi. 20-21 yaşındaydım bunlar olduğunda. Hevesliydim, 
azimliydim ve onlar da bunun farkındaydı.

Yaptıkları fi lmlerin izledikleri yabancı fi lmlerin yapım ve görsel 
kalitesinde olmasını hedefl eyen, öykülerine güvenen ve onların 
anlatılma biçimine de özen gösteren insanlardı iki ustam da; hem 
Yılmaz Erdoğan, hem Ömer Faruk Sorak. Sinemamızda oldukları 
kadar benim kişisel tarihimde de çok önemli ve değerliler.

Gerçekten 20’li yaşlarımda setin dışında hiçbir hayatım olmadı 
ama bir yandan da Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Ata Demirer, 
Demet Akbağ gibi isimlerle her gün çalışma fırsatı yakaladım, 
fi kirler ve fi lmler ürettim.

Bu arada babam hala “Gel, aile şirketimizde çalış” diyordu ve benim 
Ankara’ya geri dönmeyişim kırgınlıklara yol açıyordu. Küskünlük 
dönemi nihayet Vizontele’nin Ankara galasında son buldu. 

Necati Akpınar, Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz hepsi önlerini 
iliklediler, gittiler annemle babamın ellerini öptüler ve “Teşekkür 
ediyoruz size bu çocuk için” dediler. O gün ailem için büyük bir 
dönüşüm günüydü. ‘Bir başına ne yapar?’ın yerini ‘Bir başına şu 
başardıklarına bak!’ın aldığı; anne babanın çocuğunu korunması 
gereken bir varlık olarak görmekten sıyrılıp, saygı duyduğu bir 

yetişkin olarak  onunla yeniden tanıştığı önemli bir an.

İşte, ilk elemanı olduğum, az da olsa temelinde katkımın bulunduğu 
BKM Film’in kuruluş hikayesi böyle başladı. Prodüksiyona verilen 
önem ve değer, çıtanın yükseltilmesi, daha iyisini yapmak için 
rekabet yaratılması, izleyiciye hak ettiği ürünün sunulması 
sonucunda bugün BKM Film, Türkiye’de sektör lideri bir marka.

Biraz da Atiye’den bahsedelim mi? Farklı bir proje, neler 
söylemek istersiniz?
Atiye, Türkiye’nin ilk iki Netfl ix projesinden biri. İlki Hakan:Muhafız, 
hemen arkasından Atiye. Türk drama sektörü dünya pazarında 
yükseliyor. Ürettiğimiz içeriklerin tüm dünyaca izlenir, beğenilir 
olması için Netfl ix ve diğer dijital platformlar çok önemli. Bu tabi 
başka bir lig ve oyunun kuralları da değişik. Üst düzey yapım 
kalitesine ve özgün, tasarlanmış öykülere olan ihtiyaç sektörü 
de standartlar açısından yukarı çekiyor. Atiye Hakan:Muhafız 
tecrübesi, doğru ve yanlışlarıyla iyi analiz edilerek hazırlanmış ve 
çıtayı daha yukarı taşımış bir yapım. Dizinin kurucu yönetmeni de 
üniversiteden yakın arkadaşım, yine bir Ankara’lı, Ozan Açıktan. 
Ve tabi ‘Atiye’miz, Beren Saat de bir Kolejli. Ben bu dizide, öykünün 
boyut değiştirdiği ikinci sezonu kurmak ve ilk üç bölümünün 
yönetmenliğini üstlenmek parantezinde yer aldım. 

Atiye, kadın kahramana verdiği değer açısından bende özel bir 
yere sahip. Kadın karakter temel alınarak, kadının güçlenmesi, 
kendi gücünü fark etmesi üzerine bir hikâye anlatmak değerli 
bence. Ana karakterin kadın olduğu yapımların az olmasının, Türk 
sinemasında temel bir problem olduğunu düşünüyorum.

Yeni diziniz “Saygı”, soluksuz izleniyor. Diziyi pandemi 
döneminde çekmeyi başardınız ve sezon fi nali yaptınız. Neler 
yaşandı? 
Benim için çok özel bir iş “Saygı”, söylenmesi zorunlu olan birtakım 
şeyleri söylemek için yaptığım bir proje. Yaparken de, her gün 
yaşadığımız, hepimizin derdi olan, hayatımızı berbatlaştıran 

gerçeklere değindik ve bunu 
tekniği ve estetiği üst düzeyde 
tutarak gerçekleştirdik. 

Pandemide bunu yapma 
meselesi ise, şöyle gelişti; 
projeye zaten karar verilmişti. 
Senaryoyu, Behzat Ç.’nin 
senaristi Ercan Mehmet Erdem 
yazdı. Behzat Ç.’nin orijinalinde, 
Emrah Serbest kitaplarında var 
olmayan bir karakter Ercüment 
Çözer. Ercan’ın senaryoya 
sezonlar içinde kattığı bir 
sosyopat, ayrıksı bir karakter. 
Yapımcıların ve Blu TV’nin 
Behzat Ç. ruhunu devam 
ettirecek bir spin-off  (bir türev 
hikaye) yapmak isteği vardı. 
Ama elimizdeki hikâye bir spin 
off ’dan çok daha değerliydi. 
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Günümüzün adaletsiz dünyasında çıkışsız kalan iki tane şehirli 
çocuğun hikayesini, sosyopat Ercüment’in eline düşmeleri ve onları 
manipüle etmesi üzerinden anlatıyorduk. Polisiye bir Ercüment 
Çözer hikayesi anlatmıyorduk. Çok daha katmanlı, adalet kavramı 
üzerine, yozlaşma üzerine, hayatımızı birbirimize zehir etmekteki 
en gündelik silahımız saygısızlık üzerine bir hikaye anlatıyorduk. 
Bu da bambaşka bir bakış açısı, bambaşka bir estetik ve anlatıcılık 
hak ediyordu. Ben de büyük zevkle layık olduğu şekliyle tasarlayıp 
uygulamaya çalıştım.

Bazı fi lmlerin, bazı setlerin bir kimyası vardır. İçindeki herkes için 
özel, unutulmaz olur. Yıllar geçtikçe daha da değerlenir. ‘Neden bu 
işi yapıyorum’un cevabı haline gelir biz her kademeden sinemacı 
için. Saygı yaratıcıları, yapımcıları, oyuncuları ve ekibi için öyle bir 
deneyim oldu. Ve seyircisiyle de bu bağı kurabildi. Çok iyi tepkiler 
alıyor. Sahipleniliyor. Üstelik yerel bir mecrada yayınlanmış 
olmasına rağmen şimdiden dünyanın pek çok ülkesinden fanları 
var. Bu muhteşem bir haz. Ve ikinci sezonuna başlamak için 
sabırsızlanıyoruz.

Biraz da reklam fi lmlerine geçersek…
Reklam, sizi başkalarının ne yaptığı, tekniğin nasıl kullanıldığı, 
estetiğin nereye yürüdüğü ile ilgili de hep diri tutar. Bunları 
yakalıyor olmak zorundasınız Ben 80’lerdeki gibi çekiyorum 
derseniz, “Git evinde çek” derler. 

Bazı reklam fi lmleri vardır ki, drama gibi değerli olur. Mal 
satmaktan çok, fi rmanın bilinirliğini, duruşunu, değerlerini ifade 
eder. Bazı reklam fi lmleri de güldürür, ilgimizi çeker, görseli ile 
etkiler. Bunlar değerli şeyler, bize yıllar içinde meslek içerisinde 
hem yeni kalıplar bulmak, hem de bulunanları uygulamak adına, 

dramada çokça kullandığımız bir sürü bilezik hediye etti. Biz de 
elimizden geldiğince kendi duygumuzu ve bakış açımızı içine 
katarak, en iyi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında burada sanat 
yapmıyoruz, sanatımızı ticari faaliyet için kiralıyoruz. O yüzden en 
iyi olması, işin ahlaki gereğidir.

Resim yapmayı sevdiğinizi biliyoruz. Biraz da resimlerinizden 
bahsedelim isteriz…
İlk defa resimlerim ile ilgili bir şey soruluyor bana. Belki de 
gençlik yıllarımda hep önemsizleştirildiği için, resim yapmak her 
zaman tutkum olmasına rağmen hep gizli yaptığım, insanlarla 
paylaşmadığım bir yönüm oldu. Öyle olsun istemezdim aslında 
çünkü resim yaparken kendimi ifade ediyorum. En mutlu anım, 
resim yaptığım an ama kendim için yaptığım bir şey olarak 
kenarda duruyor.

Yaptığınız bazı tablolarla Saygı dizisi arasında bir duygu geçişi 
var sanki. Bir yaratım, diğer yaratımı etkiliyor mu?
Evet, doğru. Helen karakteri oluşturulurken bir tablo yapmıştım. 
Sonra Helen’in evine astım o tabloyu çünkü zaten Helen’i 
düşünerek yaratılan bir şeydi. Böyle pek çok tablom var. Hoşuma 
gidiyor benim. O bir düşünme şekli gibi. Bazen bir eskiz, her şeyin 
başlangıcı olabiliyor. Ayrıca gerek fi lmler, gerek resimler benim 
duygumun, düşüncemin dışa vurumunun farklı şekilleri. Birinin 
olanca yalnızlığınla, diğerinin bir ordu insanla ortaklaşılarak 
üretiliyor olması bir tür denge kuruyor benim hayatımda.

Sizde iz bırakan kitap, kişi, düşünür kimdir? 
Ben bir okuma delisiyim.  Okumak beni mutlu ediyor. Edebiyat 
dışında en çok tarih okurum. Çocukluktan gelme ansiklopedi okuma 
alışkanlığımı da dijital ortamda aksatmadan sürdürüyorum. 
Defalarca okumama rağmen okumaya doyamadığım kitap, 
“Yüzyıllık Yalnızlık”tır. Sebebini tam bilmiyorum ama bir tarihin 
bu kadar kişiselleşmesinin, hem büyülü hem gerçek olmasının tadı 
olabilir. Her okuduğum da ilk defa okuyormuş gibi büyüleniyorum.

Röportaj:
Gökhan Çağatay'04,

Bilge Aydemir'90  
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Kuruluş Yıl Dönümümüzde Ata’mızın Huzurunda
Derneğimizin 53’üncü yıl dönümünde Ata'mızı manevi huzurunda ziyaret ettik. 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 durmadan, yorulmadan ilerlemeye devam edeceğiz.

53’üncü Yılımızda Tek Yürek Bir Arada 
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu kıymetli okulumuzun mezunlarını, yarım asrı aşan bir süredir 
aynı çatı altında toplayan Derneğimizin 53’üncü yaşını kutladık. Ayrı kaldığımız bu günlerde, zoom üzerinden de olsa, yine 
birlik içinde olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadık. Kolej sevgisiyle tek yürek bir araya geldiğimiz bu gecede, Burcu 
Soysev'91, Murat Karahan'95 ve Ceyhun Güneş'97 dinlemeye doyamadığımız performanslarıyla bizlere eşlik etti. 53’üncü 
yılımızda da birlik ve dayanışma içinde, köklü geçmişimizden aldığımız güçle hedefi miz doğrultusunda ilerlemeye devam 
edeceğiz. Çünkü biz büyük bir aileyiz ve birlikte güçlüyüz! 
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Bize biraz kendinizden söz eder misiniz?
2014 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra 
New York’un prestijli sanat ve tasarım okullarından biri olan 
Pratt Institute’ta Endüstriyel Tasarım ve Psikoloji okudum. 
Amerika’da stajlarımı tamamladıktan sonra Türkiye’ye 
dönerek bir çanta atölyesinde bir sene boyunca çalıştım. Aynı 
yıl eş zamanlı olarak Vakko Esmod’da Moda Marka Yönetim 
derslerine katıldım. Ocak 2020’de RAA İstanbul adıyla kendi 
markamı kurdum. 

Nasıl başladı markanızın yolculuğu?
Üniversiteyi bitirdikten sonra kendimi bir tasarımcı olarak, 
olduğum gibi ve kısıtlanmadan yansıtabilmenin yollarını 
aramaya başladım. Stajlarımı tamamladıktan sonra kendi 
markamı kurma fi kri aklıma iyice yerleşti. Öncelikli olarak 
çanta tasarlayarak sektöre adım atmak istediğim için bir sene 
boyunca sadece el işçiliğiyle çalışan bir çanta atölyesinde bir 
çantanın tüm üretim süreçlerini öğrendim. Geçtiğimiz sene 
Ocak ayında dört çanta modelinden oluşan bir koleksiyonla 
sektöre ilk adımımı attım. 2021 sezonunda yeni çanta 
modelleriyle birlikte giyim/ konfeksiyon alanında da ürünler 
tasarlayarak üretime başladık.

Marka hedefl eriniz nelerdir?
RAA İstanbul’u dünya çapında bilinir bir marka yapmak en 
birincil hedefi m. RAA İstanbul’un temel dayanağı güzel 
tasarım, yüksek kalitede malzeme ve eşsiz bir işçilik. 
“Zamansız, Yersiz ve Yaşsız Tasarımlar” mottosundan ilham 
alarak yola çıkan markamız bünyesindeki tüm ürünler, günün 
her saatinde, her ortamda ve ömür boyu kullanılabilecek kalite 
ve estetiktedir.

Markamıza ilham olan “devamlılık”, “zamansızlık” ve “döngü” 
kavramları, Güneş Tanrısı RA’dan yola çıkarak devamlı 
bir ahenk içinde süregelen güneş ve doğa döngüsüyle 
harmanlandı. Markanın imza niteliğindeki sarı sarmal sapları 
ve sarı renk astarları da güneş döngüsüne, sonsuzluğa ve 
zamansızlığa ithaf niteliğindedir. Çanta koleksiyonlarında yer 
alan sarı dokunuşu aynı şekilde giyim koleksiyonumuza da 
yansıttık. 

Yatırımlarınız devam edecek mi?
Şu anda üzerinde çalıştığım iki yeni proje giyim/ konfeksiyon 
ve ev dekorasyonu. RAA İstanbul’un alt markası olarak RAA 
Home adıyla dekorasyon alanına da, kısa sürede giriş yapmak 
için çalışmalara başladık. Uzun vadede lüks markaların 
bünyesinde bulundurduğu aksesuar, konfeksiyon, dekorasyon 
ve kozmetik gibi alanlara eğilmek hedefl erimden birisi.

Zamansız, Yersiz ve Yaşsız 
Tasarımları Dünyaya Taşıyan Marka;

RAA İSTANBUL
“Zamansız, Yersiz ve Yaşsız Tasarımlar” mottosuyla yola 

çıkan RAA İstanbul’u, marka kurucusu Ecem Kumbasar’14’ten 
dinledik…
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RAA İstanbul tasarımlarını nasıl tanımlarsınız?
RAA İstanbul markası bünyesindeki ürünler toplum içinde 
tarzı, duruşu ve kalitesiyle insanları etkileyen, hayat 
enerjisi dolu, gün içerisinde koşuşturma halinde olan 
kadınlardan ilham alınarak tasarlandı. 

Çantaların içinden aynı zamanda saplı ve sapsız 
kullanılabilen poşet çanta/ clutch’lar çıkmaktadır. Bu 
sayede gün boyu büyük çantayla işlerini hallettikten sonra 
geceye küçük çantayla devam etmek isteyen kadınlara da 
bu olanağı sunmaktadır. 

Sarı sarmal saplara alternatif olarak rengarenk sap 
seçenekleriyle de bir çantayı birden fazla şekilde 
kullanılabilir kılmayı hedefl iyoruz. Bu sayede daha az ama 
kaliteli alışveriş yaparak bir çantayı farklı kombinlerle 
kullanılabilecek şekilde sunuyoruz.

Moda severleri 2021 yılında nasıl trendler bekliyor?
2020 yılında meydana gelen pandemi moda sektörünü 
de dünya çapında değişmeye zorladı. Hepimiz evlere 
kapanırken ve günlük yaşantılarımızda yavaşlarken bir 
yandan kendimize dönüp bir yandan da sadeleşmeye 
başladık. Bu süreçte moda da aynı şekilde yavaşlama 
ve sadeleşme trendine zorunlu olarak ayak uydurmak 
durumunda kaldı. Pek çok büyük moda evi artık moda 
haftalarının dayattığı her sene dört ana koleksiyon ve 
dönemsel kapsül koleksiyonlar hazırlama gibi süreçlere 
uymayacağını duyurdu. 2020 yılında evde giymeye 
alıştığımız konforlu giysilerin ardından 2021 yılında 
kalıpların büyüdüğünü, daha çok oversize ve klasikleşmiş 
ürünlerin ön plana çıktığını göreceğiz. Daha uzun süre 
giyilebilecek, daha sade, klasik ve gösterişten uzak ürünler 
ön planda olacak. Bir önceki sezona tezatlık oluşturacak 
şekilde pastel tonların, siyah ve beyaz gibi klasik renklerin 
ön planda olduğu koleksiyonlar öne çıkacak.

Markanızın ürünlerine nereden ulaşabiliriz?
Ürünlerimiz Barners Panora, Barners Filistin, Istanbul- 
Lokal Hareket mağazalarında ve websitemiz raaistanbul.
com’da mevcuttur.
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Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Birçok Hukuki
Sorunu Beraberinde Getirmeye Devam Ediyor

Etkisini küresel çapta hissettirmeye devam eden yeni 
tip koronavirüs (Covid-19), hayatın her bir alanında 
olduğu gibi hukuki bakımdan da gerek öğreti gerekse 
uygulamada birçok tartışmayı beraberinde getirmektedir. 
Kaldı ki, “yeni normalin” henüz öncesine isabet eden 
bir önceki sayımızda yer alan incelemede, salgınla 
mücadele çerçevesinde alınan tedbirlerden ana hatlarıyla 
bahsedilmiş; sözleşmeler, kişisel veriler, uzaktan ve kısa 
çalışma yöntemi ile vergisel ödevler başta olmak üzere 
ne yazık ki etkisini tüketmeye hazır uyuşmazlıklar kısaca 
gösterilmiştir. Bununla beraber, Derneğimizin sosyal 
medya hesapları üzerinden Av. İpek Çağla Yıldız’07 ile Yeni 
Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının hukuki etkilerine 
ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu sayımızda 
ise, yine tartışmaların odağındaki kimi husustan 
bahsedilecektir. Şöyle ki, iş mevzuatı bakımından 

“uzaktan çalışmanın mesai kavramını gözetmeksizin 
kötüye yorulması”, kişiler verilerin işlenmesi bakımından 
“unutulma hakkı” ile davalara ilişkin görülmesi beklenen 
celselerin ertelenmesinin sonuçları incelenecektir.

Her şeyden önce, yeni tip koronavirüs (Covid-19) birçok 
şirket çalışanını riskten uzak tutmak adına evden 
çalıştırmaya sevk etmiştir. Ne var ki, yaşanan gelişmeler 
ışığında ve salgın nedeniyle evden çalışma kararı alınan 
işletmelerde işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin hukuki 
anlamda nasıl olması gerektiği sürekli tartışılmaktadır. 
Zira uzaktan çalışma yönteminde mesai kavramı ve aktif 
mesainin tespiti büyük önem arz etmektedir. Teknolojik 
donanımların yanında belirli bir zamanda diliminde sürekli 
çevrimiçi olunması gibi yöntemlerle işveren tarafından 
kısmen de olsa aktif mesai tespiti mümküdür. İşverenin 
denetim hakkından doğan bu durumda, işverenin yönetim 

Hukuk Komisyonu
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hakkı ile işçinin özel hayatı arasındaki menfaat dengesinin 
korunması şart olup bu denetimin amaçla bağlantılı, 
sınırlı ve ölçülü olması esastır. Uygulamada, genellikle 
karşılıklı iyi niyet kuralları çerçevesinde çalışanın mesai 
saatlerine riayet etmesi beklenmektedir.

Uzaktan çalışma, 4857 sayılı İş Kanunun 14. maddesinde 
“işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu 
kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik 
iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi 
esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” şeklinde 
tanımlanmıştır. Bu itibarla, işçi ve işverenler arasındaki 
iş ilişkisinin aynı şekilde devam ettiği ve birbirlerine 
karşı hak ve yükümlülüklerinin çalışma ortamında 
olmasa da süre geldiği sonucuna varılmalıdır. Ancak, 
kimi işverence işçinin çalışmasını işyerinde değil de 
uzaktan gerçekleştirmesi“taviz veya lütuf” olarak 
değerlendirilmekle, mesai kavramının ortadan kaldırıldığı 
bilinmektedir. Özellikle, işin sadece görülüp bitirilmesinin 
arandığı doğrudan performans odaklı işyerlerinde bu 
duruma daha sık rastlanılmaktadır. Üstelik, süreklilik 
arz etmeyen gönüllü çalışmalar dışında; planlaması 
kendi inisiyatifi dışında ve dolaylı da olsa işverence 
yapılan fazla çalışmaya ilişkin doğan uyuşmazlıklarda 
tanık beyanıyla beraber e-posta ve çevrimiçi çalışma 
sistemi gibi iletişim araçlarının incelenmesi suretiyle 
tespit yoluna gidilmektedir. Elbete, bir işin fazla mesai 
gerektirip gerektirmediği de ispata muhtaçtır. Yine, 
taraflar karşılıklı iyi niyet kuralları çerçevesinde mesai 
hususunu belirleyebilmektedir.

Öte yandan, teknolojinin hızla ilerlemesi ile sanal 
ortama taşınan hayatımız üzerinde ihtiyaç olunan 
bilgiye kolay ve hızlı erişim gibi faydaları bulunmakla 
beraber, adeta bir veri arşivine dönüşen tarayıcıların bir 
noktada kâbusumuz da olabileceğini görüyoruz. Bunun 
yanında özellikle 11 Mart 2020 tarihinden bu yana resmen 
hayatımıza girmiş olan pandemi ile günlük hayat ve iş 
hayat rutinimiz sanal ortama taşındı diyebiliriz. Bütün 
bunların sonucu olarak sanal ortamda herkes hakkında 
bir veriye ulaşmak bu kadar kolay ve hızlıyken birtakım 
verilerimizin gizlenmesini istemek de bir noktada 
hakkımız diye düşünüyoruz. Paralel düşüncelerle, kanun 
koyucu Anayasa’nın 20. maddesine 2010 yılında yapılan 
değişiklikle kişisel verilerin özetle işlenip korunmasına 
dair hüküm eklemiştir. Devamında, 7 Nisan 2016 tarih 
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesi ile kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini, verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması 
hâlinde ise bunların düzeltilmesini isteme şeklinde 
birtakım haklar düzenlenmiştir.

Gerçekten, 6698 sayılı Kanunun 7/1. maddesi uyarınca 
kişisel verilerin resen veya ilgili kişinin talebi üzerine 
veri sorumlusu tarafından silineceği, yok edileceği veya 
anonim hâle getirileceği öngörülmüştür. Nihayet, 11. 
maddede ise kişilerin hakları sayılarak bireylerin veri 
sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin 
eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 
düzeltilip Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel 
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarına 
sahip olduğu hatırlatılmıştır. Bütün bu sayılan haklar 
kapsamında “unutulma hakkı” şeklinde nitelendirilen 
hakkın yerine getirilmesini isteyen ilgili kişilerin zaman 
zaman veri sorumlularından olumsuz yanıtlar aldığı 
görülmüş ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bu hususa 
bir açıklık getirme ihtiyacı duymuştur. Keza Kurum, 
23.06.2020 tarih ve 2020/481 sayılı kararında “unutulma 
hakkı” kapsamındaki mevzuat ve içtihatlara detaylı bir 
şekilde yer vermiştir. Kurum, anılan kararında ilgili kişilere 
“unutulma hakkı” kapsamında gerek mevcut mevzuat, 
gerek yerel gerekse de dünya çapındaki diğer veri koruma 
otoritelerinin içtihatlarına değinmek suretiyle detaylı bir 
şekilde yol göstermiştir.

Diğer taraftan, hatırlanacağı üzere yasal zorunluluk 
nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi 
yönünden tutuklu ve acil işler, dava zamanaşımı yakın 
olan soruşturma ve kovuşturma dosyaları, yürütmenin 
durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak kimi işlemler 
haricindeki işlere yönelik ertelemeler nedeniyle davalarda 
yığılma meydana gelmiştir. Açılan davaların büyük 
bir kısmı etkisini tüketmiş; duruşma ve işlerin ileri 
tarihlere tâlik edilmesi her türlü sonuç elde etmenin 
önüne geçmiştir. Yargılama faaliyetlerinin durdurulduğu 
süre zarfına isabet edip gecikmesinde sakınca olan 
davalar ve işlerle ilgili yargılamaların dışındakilerin ileri 
tarihe ertelenmesi, mahkemelerde iş yükünün oldukça 
artmasına sebep olmuştur. Yine, mahkemelerde duruşma 
sayısının artması hem çalışma saatlerinin uzamasına 
hem de duruşmaların kısa tutulmasına sebebiyet vermiş, 
uyuşmazlıklara gereken ilgi ve özen gösterilmemiştir. 
Öyle ki, yargılama süreleri için belirlenen hedef sürelerin 
adeta rafa kaldırıldığı gözlemlenmektedir. Nihayet, 
erteleme süresince adli hizmetlerin tamamen durması 
gibi bir durumun söz konusu olmadığı, suç ve suçlulara 
ilişkin ihbar ile şikayetlerin kanun önünde dava ve iddia 
hakkı çerçevesinde devam ettiği bilinse de; hali hazırda 
süre gelen uyuşmazlıkların ileri tarihe atılarak yığılması, 
süre ve esas bakımından hak kayıplarını beraberinde 
getirmektedir.

39

KOLEJLİLER    MART 2021



BİZDEN HABERLER

Kolej-IN Torch Restoran, müzik dolu geceleri ile 
misafi rlerine  unutulmaz anlar yaşattı. Lezzetli 
yemekler ve “Scarlet The Band” grubunun güzel 
müzikleriyle eşsiz bir ortamda bir araya gelen 
misafi rlerimiz keyifl i akşamlar yaşadılar. 

“Scarlet The Band” ile
Müzikli Geceler

One Man Acoustic İle
Kolej-IN’de Müzik Ziyafeti
Kolej-IN Teras Bar’da her Çarşamba günü birbirinden 
eşsiz müzikler yankılandı. "One Man Acoustic-Tuncay 
Arığ"  Torch Restoran’ın leziz yemekleri eşliğinde 
misafi rlerimize müzik dolu akşamlar yaşattı. 
Sesiyle büyüleyen, notalarıyla bambaşka dünyalara 
götüren "One Man Acoustic-Tuncay Arığ" ile yeniden 
buluşacağımız günleri iple çekiyoruz. 

Pandemi sebebiyle ayrı kaldığımız süreçte  meydanlarda 
coşku ile kutlayamadığımız Cumhuriyet Bayramımızı, 
Ata'mızın en sevdiği danslardan biri olan vals eşliğinde 
kutladık. 

Latino Dans Stüdyo Kurucusu ve Türkiye Dans Sporları 
Federasyonu Ulusal Hakemi Ercüment Aydın ile Latin 
Dans Sporları Eski Yarışmacısı, Latin Dansçısı ve aynı 
zamanda 2003 mezunumuz Uzm. Eczacı Deniz Sayın'ın 
da içinde olduğu jürimiz  gelen vals videoları arasından 
Tuğçe Oral’06 ve Ekin Manav’01’i birinci, Dora-Ahmet 
Sargın’ı ikinci, Dr Lutz Peschke ve Prof. Dr Seldağ 
Güneş Peschke’89’u üçüncü olarak belirledi. Kazanan 
çiftlerimize Torch Restoran’dan hediye çeki ödülü 
verildi. 

Cumhuriyet 
Bayramı’nı
Vals Yaparak
Kutladık 
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1966 Mezunları, 60 yıldır her Cumhuriyet Bayramında 
bir araya gelerek, hazırladıkları özel etkinlik programı 
çerçevesinde hep birlikte, tek yürek Cumhuriyet 
Bayramını kutlamaktalar. Yıllara meydan okuyan, Kolejli 
birlik ve beraberliği açısından hepimize örnek olacak bu 
organizasyonu Baran Asena’66’nın kaleminden sizlerle 
paylaşıyoruz.

1966 Mezunlarının 90 kişilik ekiple katıldıkları 60’ncı 
yılda (2019 yılı) 25 Ekim’de İstanbul, Adana, İzmir, 
Bodrum ve Bursa’dan gelenlerle ilk karşılama yemeği, 
Kavaklıdere Tenis Kulübünde müzik ve eğlence ile yendi. 
Esas program, 26 Ekim sabahı Anıtkabir’de Aslanlı Yol 
yürünerek, Ata’mızı ziyaretle başladı. Bu arada TED’in 
ilk Başkanı ve büyük devlet adamımız İsmet İnönü’nün 
mezarında da saygı duruşunda bulunuldu.

Sırada, eski emektar okulumuz, şimdiki TED Üniversitesi 
ziyareti vardı. Buradaki yönetici ve genç tanıtıcıların 
yardım ve misafi rperverliği, verdikleri unutulmaz bilgiler 
katılanların hepsini çok memnun etti. Gruptaki üst düzey 
öğretim üyelerinin Üniversitemizin geleceğinin parlak 

olacağına dair düşüncelerini belirtmesi sevinç yarattı.

Ankara’nın en eski Merkezi ve simgesi olan Kale’ye 
geçilerek, Çengelhan’da hafi f bir öğle yemeği yenildi, 
Ankara’ya panoramik olarak bakıldı. T. İş Bankası Müzesi 
ziyareti, Cumhuriyet kazanımlarını daha iyi anlamak 
bakımından bu günü çok daha anlamlı kıldı.

Akşam, Swissotel İstanbul Salonu’ndaki Cumhuriyet 
Balosu; havası, kıyafetleri, dekoru, neşesi, coşkusu ve 
Ata’mızın balolarındaki dansları ile eksiksizdi.

27 Ekim sabahı TED Ankara Koleji İncek Kampüsü ziyareti, 
okul yönetiminin müthiş ilgisi, okulun mükemmelliği ve 
kitap hediyesi ile herkesi mutlu etti.Kolej-IN’e yapılan 
tanıtım ziyareti, Cumhuriyet Sohbeti Yemeği’nde dönem 
mezunlarından Prof.Dr. Anıl Çeçen ve eski MV Şahin 
Mengü’nün, Baran Asena moderatörlüğünde, herkese 
keyif ve moral veren sunumları ile son buldu.

İstanbul’a gidenler buradan uğurlandı ve katılanlar en kısa 
zamanda tekrar buluşma dilekleri ile ayrıldılar.

60 Yıllık Gelenek
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Pandeminin tüm hızıyla devam ettiği şu günlerde aklımızı bir nebze de olsa başka 
yerlere götürecek bir yazıyla karşınızdayım. Bu yazıyı yazmama vesile olan ilk şey 
dünyanın en büyük telefon üreticilerinden birinin patent başvurularıyla ortaya çıkan 
araba projesi oldu. Telefondan tablete, bilgisayardan kulaklığa her şeyi üreten bu 
şirket birkaç yıl içerisinde sokaklarda elektrikli arabalarının da yer alacağını duyurdu.

Elektrikli Arabaların  
Dünyasına Yolculuk 

Utkay Daymaz’13

Bir zamanlar uzay mekiği muamelesi gören bu araçlar artık 
hayatımızın bir parçası. Biraz araştırdıkça bu konuyla ilgili 
çokça yanlış bilgi ve algının olduğunu fark edip okurlarımızı 
bir nebze de olsa gerçekçi bir şekilde elektrikli araçlarla ilgili 
aydınlatmak istedim. Bu yazıda elektrikli arabalar nedir ne 
değildir detaylıca inceleyeceğiz.

Öncelikle biz yeni yeni görüyor olsak da ilk elektrikli 
araba, 1832 yılında Robert Anderson isimli İskoç bir mucit 
tarafından icat edildi. Modern arabanın mucidi olarak bilinen 
Karl Benz’in ilk arabasını piyasaya çıkarmasından tam 54 

sene önce dünyanın ve teknolojinin o zamanki durumu 
düşünüldüğünde, bu arabaların içten yanmalı araçlar 
karşısında popülarite kazanamaması oldukça anlaşılır 
bir durum. Çünkü 1832 yılında elektrik şimdiki gibi kolay 
ulaşabildiğimiz bir şey değildi. İçten yanmalı araçlar hızla 
rüştünü ispatlayıp herkesin ulaşabileceği bir hale gelirken, 
elektrikli araçlar daha niş durumlarda kullanılmak üzere 
yollara pek de çıkamadı, ta ki son beş, on seneye kadar. 

Elektrikli araçları basitçe anlatmak gerekirse, standart 
otomobillerde bulunan güç aktarımı, motor, şanzıman ve 
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benzinle alakalı parçaların yerine; indüksiyon motoru, güç 
sağlayıcı bir batarya ve ‘driver’ olarak adlandırılan akım güç 
kontrolünü sağlayan bir fi ziksel sürücü bulunuyor.

Pil teknolojisinin hızla ilerlemesi ve ulaşılabilirliğin artmasıyla 
bu araçlar son zamanlarda muazzam bir popülarite kazandı. 
Çevre dostu ve bu benim şahsi fi krim olmakla beraber oldukça 
havalılar. Öyleyse hemen elektrikli arabalar ile geleneksel 
arabaları kıyaslamamıza başlayalım. İlk olarak artılarıyla 
başlayalım. Bir elektrikli araç aldığınızda neler kazanıyor 
oluyorsunuz?

Öncelikle elektrikli araçlarda güç aktarımının farklı seviyelerde 
yapılması gerekmediği için vites gibi bir mekanizma yok, 
bunun yerine pilden gelen akımın ne kadarının motorlara 
aktarılacağını kontrol eden bir donanım-yazılım eşlisi var. Bu 
yüzden anlık elde edilebilen güç muazzam. Şu an piyasada 
aile arabası olarak satılan birçok elektrikli araba bile kırmızı 
ışıklarda içten yanmalı muadillerini geride bırakmakta hiç 
zorluk çekmiyor. Bu, motorun ürettiği gücün her an yüksek 
torkla ulaşılabilir olmasından kaynaklıdır.

Elektrikli araçların bir diğer artısı da, içten yanmalı 
motorlardaki gibi bir patlama sıkıştırma aktarım süreci 
olmadığı için sessiz, verimli ve dayanıklı olmalarıdır. 
Sessiz bir araba bazılarımız için artı bazılarımız için eksi bir 
özelliktir. Fakat gürültü de kirlilik etmenlerinden biri olduğu 
için bence sessiz bir araba muazzam bir artı. Bu araçlarda 
birbirini döndüren, çarpan, sürtünen parçalar olmadığı 
için uzun vadede çok daha az sorun çıkarırlar. Öyle ki bir 
elektrikli araba aldığınız zaman uzun zamanlı kullanımda 
genel olarak eskiyebilecek ve sorun çıkarabilecek iki temel 
şey tekerlekleriniz ve pilinizdir. Bu sebeple bakım ve onarım 
masrafl arı çok daha azdır.

Bu araçların bir diğer artısıysa, çevre dostu ve verimli 
olmalarıdır. Yakılan bir yakıt olmadığı için, atılması gereken 
bir atık da yoktur. Birçok aracın önünde görmeye alışkın 
olduğumuz hava ızgaralarının da temel amacı motora hava 
ulaştırmak olduğu için onu da resimden çıkarıyoruz. Elektrikli 
araçların ön kısmında bu tip ızgaralar olmadığı için çok daha 
aerodinamik olurlar ve bu da onları çok daha verimli yapar.

Elektrikli araçların en büyük artılarından bir diğeri de yakıt 
maliyetlerinin düşük oluşudur. Elektrik artık hayatımızın 
öylesine ulaşılabilir bir parçası ki, birçok yerde ücretsiz 
olarak ulaşılabilir halde. Bunun yanı sıra elektriğin ücretini 
ödediğiniz takdirde bile bir elektrikli araçla kilometre başına 
ödediğiniz tutar içten yanmalı araçlara kıyasla çok daha 
ucuzdur. Bizimki gibi fosil yakıtların oldukça pahalı olduğu 
ülkelerde bu sevindirici bir haber.

Peki elektrikli araba almayı düşünen biri nelerden feragat 
etmek zorunda, elektrikli araçlarda olmayıp geleneksel 
arabalarda olan şeyler nelerdir? Bir de madalyonun öbür 
tarafına bakalım…

Elektrikli araçlarla ilgili ilk akla gelen şikâyet şarj süresidir. 
Yeni teknolojiler ile DC akım şarj istasyonları gibi birçok 
yenilik gelmiş olsa da, benzin istasyonunda geçireceğiniz 
en uzun süre, elektrikli şarj istasyonda geçireceğiniz en kısa 
süreden hala kat ve kat daha az. Bu sorunun da elektrikli 
arabalar popülerleştikçe azalacağına inanıyorum.

İkinci bir problem istasyon yaygınlığı, hala ülkemizde 
elektrikli şarj istasyonları çok yaygın değil ve bu da elektrikli 
araç almayı düşünenleri kaygılandıran durumlardan biridir.  
Bu şarj istasyonları sayılarının son bir iki yılda inanılmaz 
arttığını ve böyle giderse bu sorunun birkaç yıl içerisinde 
sorun olmaktan çıkacağını düşünsem de şu anda altyapı 
yeterince yaygın değil. Özellikle taşraya gidip gelen biriyseniz, 
bu istasyonları bulmakta zorluk çekebilirsiniz.

Bir diğer problem ise pillerin soğuk iklimlerle arasının iyi 
olmamasından kaynaklı. Kış aylarının çok soğuk geçtiği 
bölgelerde elektrikli araçların pilleri, menzilleri ve verimlilikleri 
düşmekte, bu da ciddi sorun teşkil etmekte.

Bütün bu artı ve eksiler düşünüldüğünde ve son zamanlardaki 
gelişmeler göz önüne alındığında önümüzdeki zamanlarda 
elektrikli araçları çok daha yaygın bir şekilde yollarda 
göreceğimizden eminim.
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CANLI YAYINLAR

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=BrPsYDLKVvU&ab_ linkinden izleyebilirsiniz.

Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Esin Davutoğlu Şenol’81 Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı U.Necdet Akdaş'91'in canlı yayın konuğu 

oldu. Covid-19 sürecinin konuşulduğu canlı yayında, gündeme ve aşıya dair 
merak edilenlerde masaya yatırıldı. 

Covid-19 Süreci Konuşuldu

PANDEMİ
SüRECİNDE DE

Uzak Kalmadık...
Canlı Yayınlarımız ve Birbirinden Özel Konuklarımızla 

Evlerinize Misafi r Olduk....
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Film Yapımcısı ve Storyteller Elif Dağdeviren'84, Derneğimiz Genel Sekreteri ve K-İnsan Komite Başkanı 
Esra Güleyüpoğlu'85'in konuğu oldu. Aynı zamanda "İz Bırakan Kolejli Kadınlar" serisinin de ilk konuğu 

olan Elif Dağdeviren, başarı dolu kariyer yolculuğunu ve sinema sektörünün bugününü anlattı. 

İz Bırakan Kolejli Kadınlar Serisi - Elif Dağdeviren

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=-tlYK4ve7E8 linkinden izleyebilirsiniz.

Gazeteci Özlem Gürses'87, Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı U.Necdet Akdaş'91'in canlı yayın konuğu 
oldu. ünlü gazetecinin, mesleğe adım attığı ilk günden başlayan ve gündeme dair pek çok konunun 

konuşulduğu canlı yayında, 90’lı yıllardaki Kolej’den ve anılardan da bahsedildi.

Gündeme Işık Tutuldu

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=kqXjNiIWNKc linkinden izleyebilirsiniz.
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üsküdar üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz ülke Arıboğan'82, 
Derneğimiz Genel Sekreteri ve K-İnsan Komite Başkanı Esra Güleyüpoğlu'85'in canlı yayın konuğu oldu.

"İz Bırakan Kolejli Kadınlar" serisi, 2021 yılı açılış sohbetinin konuğu Prof. Dr. Deniz ülke Arıboğan 
akademik kariyeri yanı sıra sanattan bilime, siyasetten spora birçok alanda yaptığı çalışmalar hakkında 

tecrübe ve bilgilerini paylaştı.

Fikirlerin Yaşama Yansıdığı Bir Hayat 

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=wvRUSSE_5XU  linkinden izleyebilirsiniz.

TV Haber ve Program Sunucusu, Moderatör, İletişim Koçu ve Eğitmen Defne Sarısoy'86, Derneğimiz Genel 
Sekreteri ve K-İnsan Komite Başkanı Esra Güleyüpoğlu'85'in canlı yayın konuğu oldu. “İz Bırakan Kolejli 

Kadınlar” serisinin konuğu olan Defne Sarısoy başarılı kariyer yolculuğunu anlattı.

Başarı Dolu Bir Serüven

Yayının tamamını https://youtu.be/0hAxrwJVf38 linkinden izleyebilirsiniz.
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Emekli Büyükelçi Namık Tan'74, Derneğimiz K-İnsan Komite üyesi Prof. Dr. Yelda Ongun'87'nin canlı yayın 
konuğu oldu. "Atatürk Dönemi Dış Politika" konulu sohbette Namık Tan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

dönemi dış politikayı ve tarihsel süreci değerlendirdi. 

Atatürk Dönemi Dış Politikası Konuşuldu

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=TqFgjKlPJbk linkinden izleyebilirsiniz.

Motor Sporları ve Otomotiv Duayeni İskender Aruoba'63, Derneğimiz K-İnsan Komite üyesi İlknur 
Seven'80'in canlı yayın konuğu oldu. "Yerli Otomobilin Dünü, Bugünü, Yarını" konulu sohbette Aruoba, 

yıllara dayanan tecrübelerini, bilgi ve görüşlerini paylaştı. 

Yerli Otomobilin Dünü, Bugünü, Yarını

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=u3QxWG_RWPo linkinden izleyebilirsiniz.
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TED Ankara Koleji Emekli Kimya Öğretmeni, Uluslararası Eğitim Programları Danışmanı Mustafa üstünışık, 
Derneğimiz Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sema Dal'79'un konuğu oldu. Eğitim konusunun konuşulduğu canlı 

yayında, eğitim sistemindeki gelişmeler, yeni imkanlar ve dikkat edilmesi gerekenler konuşuldu.

Eğitime Dair Bilinmesi Gerekenler

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=-Bae9Btf4SA linkinden izleyebilirsiniz. 

Ankara'nın Altan Abisi Altan Palabıyıkoğlu, Derneğimiz K-İnsan Komite Sekreteri Korhan Kaya'98'in canlı 
yayın konuğu oldu. "Ankara... Güzel Ankara..." konulu instagram canlı yayınımızda Ankara’nın iş dünyası,

kültür sanat hayatı gibi pek çok konu konuşuldu. 

Ankara... Güzel Ankara...

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=T153R72MuBU linkinden izleyebilirsiniz. 



Atılım üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Göle'65, Derneğimiz Yönetim 
Kurulu üyesi Kaan Çulcuoğlu'09'un canlı yayın konuğu oldu. @tedankarakolejimd instagram hesabımızdan 

canlı olarak gerçekleşen sohbette, Hukuk hakkında pek çok bilgi paylaşıldı. 

Hukuk üzerine Keyifl i Sohbet

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=DhezuV8ZPOI linkinden izleyebilirsiniz. 

Innovera BT Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan S. Say'86, Derneğimiz Yönetim Kurulu üyesi ve Etkinlik 
Komite Başkanı M.Oğulcan Arıkan'10'un canlı yayın konuğu oldu. @tedankarakolejimd instagram 

hesabımızdan canlı olarak gerçekleşen sohbette "Sosyal Medya Uygulamaları ve Hesapları Ekseninde Siber 
Güvenlik" konusu konuşuldu.

Siber Güvenlik üzerine

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=5KlOBxbGvkM linkinden izleyebilirsiniz. 

KOLEJLİLER    MART 2021
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Basketbol Koçu, TV Yorumcusu Murat Didin'73, Derneğimiz Kariyer Komitesi üyesi ve Akademisyen Merve 
Arslan'01'in canlı yayın konuğu oldu. Sohbet zarfında dünden bugüne basketbol ve

sporun hayatımızdaki önemi konuşuldu.

Sporun Hayatımızdaki Yeri

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=lN2R7_edKIo linkinden izleyebilirsiniz. 

Ortodonti Uzmanı (Düş Hekimi) Dr. Yalçın Ergir'74, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği K-İnsan Komite 
Başkan Yardımcısı Cengiz Bıçakcıoğlu'82'nin canlı yayın konuğu oldu. @tedankarakolejimd instagram 

hesabımızdan canlı olarak gerçekleştirilen sohbetin konusu ‘Bir Düş Yolculuğu’ydu.

Bir Düş Yolculuğu

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=tARSsKOFt-M linkinden izleyebilirsiniz. 
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18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları kapsamında, Başkent üniv. Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal Akgün’60, Derneğimiz K-İnsan Komite üyesi 
Prof. Dr. Yelda Ongun’87’nin canlı yayın konuğu oldu. Zoom üzerinden gerçekleşen sohbette, 1915 yılında 

yurdun ve ulusun bekçisi Çanakkale’de yaşananlar, Çanakkale’yi Çanakkale yapan etkenler konuşuldu.

18 Mart Çanakkale Zaferini Kutladık

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=SZTkzdf__F0  linkinden izleyebilirsiniz. 

Meslek Buluşmaları kapsamında gerçekleşen canlı yayınımızda TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu üyesi Şebnem Süslüay’86 ile Anadolu Efes CFO’su N. Orhun Köstem’87 “FİNANS” 

konusunda oldukça bilgilendirici bir konuşma gerçekleştirdi.

Finans üzerine Sohbet

Yayının tamamını https://www.youtube.com/watch?v=36pXAIjcg34  linkinden izleyebilirsiniz. 
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Hayatımızdaki insanların, sohbetlerin, buluşmaların, lezzetlerin 
kıymetini daha çok anladığımız bir yılın kapanışını; yılbaşı ruhuna 
yakışır şekilde, içine sevgimizi de kattığımız renkli mi renkli ve 
birbirinden lezzetli kurabiyelerle yaptık. 

TED Gönüllü Koordinatörü ve Blogger Begüm Salırlı'84, Derneğimiz 
K-İnsan Komite Üyesi İlknur Seven'80'in canlı yayın konuğu olduğu 
zoom yayınımızı
https://www.youtube.com/watch?v=VvL1rSUlkiU
linkinden izleyebilirsiniz. 

Kurabiye Tadında Bir Gün 

Bige Güven Kızılay’83, Kolejli Okurlarıyla Buluştu
Edebiyat Kulübümüzün, Kolejli Yazarlar, Kolejli 
Okurlarıyla buluşuyor etkinlikleri kapsamında 
19 Mart’ta Bige Güven Kızılay'83'ün katılımıyla 
“Kehribar Zamanında Aşk” kitabını konuştuk. Zoom 
üzerinden gerçekleşen etkinlikte Kolejli kitapseverler  
bir araya geldi. Büyük ilgi gören etkinliğimize katılan 
herkese çok teşekkür ederiz.

Yayının tamamını https://www.youtube.com/
watch?v=AJjCvIsaiFI linkinden izleyebilirsiniz.

BİZDEN HABERLER

Derneğimiz Başkanı Necdet Akdaş'91, Dönem Mezunları ile 
bir arada... Başkanımız, Zoom üzerinden gerçekleşecek olan 
toplantılarla Derneğimizi anlatmaya devam ediyor. Toplantı 
talebiniz için Dönem Elçileriniz ile iletişime geçebilirsiniz.

Başkan Dönemlerle
Buluşuyor
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Kütüphane Kolumuz,
Bizi Kolejli

Yazarlarımızın 
Kitaplarıyla Buluşturdu

 

Güncel Kitap Kulübü 
Etkinliklerimiz için

Web Sayfamızı 
ve Sosyal Medya 

Hesaplarımızı
Takip Edin! 

EDEBİYAT KULüBüMüZ KURULDU
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Ayfer Niğdelioğlu'81

Öykü nedir diye düşününce aklınıza ne geliyor? Benim aklıma 
gelen bir olayın tatlı tatlı anlatılması. 

Yaratılış hikâyelerini düşünelim: Neredeyse her din ve 
kültürde bize nereden geldiğimiz öykülerle anlatılır. 
Dönüşüm hikâyelerinden kurbağaların içinde bir prensin 
gizli olabileceğini öğreniriz. Mitolojik hikâyelerde insanı 
insan yapan bütün duygular, tanrılar üzerinden anlatılır. 
Çapkın olan sadece Zeus mu? Entrika sadece Mısır tanrıları 
arasında mı vuku buluyor? Gösteriş ve gücüyle övünmek 
Thor’a mı mahsus?

Obama’nın “Babamdan Hayaller” kitabında anlattığı kendi 
hayat öyküsü, bir ulusu ikna etmiştir: 

“Ben Kenya’dan gelen siyah bir adamla Kansas’tan gelen 
beyaz bir kadının oğluyum. Ben 2. Dünya Savaşı’nda General 
Patton’ın ordusuna hizmet etmiş  bir dede ile bomba 
yapımında çalışmış bir anneanne tarafından büyütüldüm. 
Amerika’nın en iyi okullarında okudum ve dünyanın en yoksul 
halkı arasında yaşadım. Damarlarında kölelerin kanını taşıyan 
bir siyah Amerikalı kadınla evliyim. Bu kan, bizim kızlarımıza 
bırakacağımız en değerli mirasımızdır.”

Gelelim edebi tür olarak öykünün macerasına: Bu naif anlatım 
şekli 19. yüzyıla kadar edebiyat dünyasında kabul görmemiştir. 
Oysa iyi anlatılan bir öykü neler yapmaz! Dinleyeni etkisine 
öyle bir alır ki, o da başkasına anlatmadan duramaz. Derken 
bir de bakmışız bu sihirli dil, toplumsal kültürü oluşturmuş. 

Bir parantez açıp kapitalist dünyamızın öyküyü nasıl 
kullandığına da bakalım: Kapitalizm vahşileştikçe, insanlara 
ilham vermek ve onları harekete geçirmek için öykü dili 
kullanmak, edebi zevkin ötesine geçti. Nasıl mı? 

Markalar ürün ve hizmetlerini müşterileri ile buluşturmak 
için hikâyeleştirme (storytelling) yöntemini kullanıyorlar. 
Tüketici kendisini o hikâyenin içinde bulmak istiyor. Sonuç: 
Ürün ortalama fi yatın üzerinde satılıyor.  

Küçücük Fıçıcık İçi Dolu Turşucuk
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Parantezi kapatıp yeniden edebiyata dönelim. Modern 
tıp insan ömrünü uzattıkça uzatıyor. Ama hep bir telaş 
içindeyiz, hep yetişememekten yakınıyoruz. Hal böyle 
olunca öyküler de zamana ayak uydurdu. Küçük, daha 
küçük öyküler yazılıyor. Richard Brautigan’ın Scarlatti 
Takıntısı / The Scarlatti Tilt hikâyesini okuyalım: “San 
Jose’de tek odalı bir dairede keman çalmayı öğrenen bir 
adamla yaşamak çok zor.” Boş altıpatları polise verirken 
söylediği bu oldu kadının.

Biz Ankara çocuğuyuz bu yazıyı okuyan Kolejli 
arkadaşlarım. Bir Ankara öyküsünden söz etmezsek yazı 
eksik kalır diye düşünüyorum: Öyleyse Haldun Taner’in 
“Sancho’nun Sabah Yürüyüşü”ne göz atalım. 

Bu öyküde bir “sosyete” köpeğinin bakış açısından 60’lı 
yılların Ankara’sının sosyal ve siyasi hayatı hicvediliyor. 

Kavaklıdere’den Sıhhiye’ye kadar sahibiyle yürüyen 
Sancho der ki: 

“Hikmet Bey’in bu saf kan Pakistan tazısı, elektrik prizini 
yalayıp cereyana kapıldığı günden beri, kuyruk sokumu 
ile oylukları arasında sürekli bir sızıdan yakınıyordu. Sen 
Londra’da özel bir klinikte sezaryenle dünyaya gel, sonra 
Hacettepe Baytar Okulu Polikliniği’nde sokak köpeklerinin 
peşinde saatlerce sıra bekle. Altes’i hastalıktan çok bu 
durum üzmüş gibi idi. Akla bak akla. İyi ol da nerde olursan 
ol baba.” (…)

“Bir müteahhit malzemeden çalarsa önce yollar bozulur. 
Topuklar çarpılır. Sonra kafalar yamulur. Düzenler ecüş 
bücüş olur.”(…)

“Karşı konmaz bir kokbenisi vardı.”(…)

“Kastor siyaset kurallarını çocuk yaşta sindire sindire değil 
de, belirli bir çağdan sonra kitaptan ezberleyen yeni vekiller, 
senatörler, ya da taşralı hariciyeciler gibi sivri derecede 
nazik bir chow chowdu. Ama buna rağmen, yine de daldığı 
ya da heyecanlı olduğu zamanlar anasının çoban köpeği 
diyalektiğini gizleyemediği anlar oluyordu.” (…)

Bize dönemin Türkiye’sinin ekonomik durumuyla, devletin 
kimi teşkilatlarıyla ilgili de bilgi veriyor Sancho. 

Karşı sokaktaki kebapçı dükkânlarını sıyırıp gelen piyaz 
kokulu bir rüzgâr gazeteyi uçurdu. Tam ayağını bastığı yerde 
Maliye Vekilinin resmi vardı. Adam yüzünü sanki Amerikan 
yardımının yetersizliğinden değil de Sancho’nun yüzüne 
basıp canını acıttığından ötürü ekşitmişti.(…)

Sancho’nun illet olduğu iki cins köpek vardır:  Av köpekleri 
bir, polis köpekleri iki. Kurbanlarını efendilerinin ayağına 
atıp, susta duran; ihsan bekleyen bu çanak yalayıcı, bu 
jurnalci, bu siftinik yaratıklar onca köpeklik tarihinin 
yüzkarası idiler. 

“Vakit öğle olduğu halde her yer hüzünlü bir akşam loşluğu 
içinde. Çankaya tarafında şimşeklerin binibir para. Sanki bir 
dev bu tepelerin ardında çakmağını durmadan çakıyor fakat 
sigarasını bir türlü yakamıyordu. 

diye biter Haldun Taner’in öyküsü.. 

Sancho” adı size de Don Kişot’un okura gerçekleri 
göstermekle görevli uşağı Sancho Panza’yı anımsattı mı? 
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Mezunlar Korosu’ndan
Müzik Şöleni
Mezunlar Korosu 2020 yılında da kulakların pasını sildi.

Mezunlarımızdan Kadri Yamaç'76’nın kaleminden, TED Ankara 
Koleji Mezunlar Koromuzun seslendirdiği "Güzel Vatanım" şarkısı 
eşliğinde, Atamızın emaneti 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı kutlandı. Pandemi sebebiyle, mezunlarımızın online 

olarak seslendirdiği eser, büyük beğeni topladı. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Baş Komutanlığında verilen kurtuluş mücadelesinin en büyük 
zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ise Mezunlar Koromuzun seslendirdiği "İleri Marşı" ile kutlandı.

ATA'mızın "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur" sözünü ilke edinen Şef 
Duygu İnandık yönetimindeki TED Ankara Koleji Mezunlar Koromuz, bir diğer konserini Ulu Önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için 10 Kasım’da verdi. Koromuz hibrit yöntem ile bir araya gelerek 
"Mustafa’m" şarkısını seslendirdi.

Öğretmenlerimiz için yeniden bir araya gelen TED Ankara Koleji Mezunlar Koromuz, eşlik ettiği 
"İlk Öğretmen" şarkısı ile 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. "Gelecek gençlerin, gençler ise 
öğretmenlerin eseridir..." diyen Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün nezdinde tüm değerli 
öğretmenlerin sevgi ve saygıyla anıldığı günde Mezunlar Korumuz bir kez daha büyük beğeni topladı.

Yeni yıla özel birbirinden eğlenceli şarkıları seslendiren Mezunlar Koromuz, yeni yılı ve Derneğimizin 
kuruluşunu coşkuyla kutladı.

Son olarak ise Koromuz, Sevgililer Günü’ne özel seslendirdiği “Güllerin İçinden” şarkısı ile beğeni topladı.
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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.



KüTüPHANE

Ankara doğumlu, TED Ankara Koleji 
ve Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 
Bankacılık sektörünün kurumsal eğitim-tanıtım-
iletişim alanında, uzman ve yönetici olarak çalıştı. 
İş hayatı sürecinde; New York State University/
International Executive Management, Ankara 
Üniversitesi- ATAUM/Avrupa Birliği Eğitim Programları 
gibi farklı sertifi ka programlarını tamamladı.
Öyküleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanmaya 
başladıktan sonra Yılmaz Güney Kültür ve Sanat 
Festivali Öykü Yarışması’nda mansiyon,  Özgür 
Pencere Edebiyat ve Sanat Derneği,  Kadın Öyküleri 
Yarışması’nda birincilik, ilk öykü kitabı “Gölgede 
Kalanlar” ile 2012 Orhan Kemal Öykü-birincilik 
ödülünü kazandı. Diğer öykü kitabı, “Yıldızlara 
Bakıyor Bazılarımız” 2015 yılında yayımlandı. Yeni 
öykü kitabı çalışmaları devam etmektedir.

SUZAN 

BİLGEN 

ÖZGÜN'81 

Öykülerin Tatlı
Dünyasına Yolculuk
81 mezunumuz Suzan Bilgen Özgün’ü, bir dönem Kolejliler dergimizin yayın kurulu 
başkanı olarak tanıdık. Daha sonra yazdığı öykü kitaplarıyla ve 2012 yılında aldığı Orhan 
Kemal Öykü Ödülü ile edebiyatseverlerin dikkatini çekti. Bu sayımızda da kitaplarla, 
içinde bulunduğumuz pandemi süreciyle ve yeni tamamlamakta olduğu öykü dosyasıy-
la ilgili sohbet ettik.

Söyleşi: Ayfer Niğdelioğlu’81

2021 senesi aynı zamanda ilk göz ağrın olan Gölgede Kalanlar 
kitabının yayımlanmasının onuncu yıl dönümü olduğundan, 
onunla başlayalım istedim. Kitabın yayımlanmasından itibaren 
yazma serüveninde ve hayatında ne gibi gelişmeler oldu?
Senin de bahsettiğin gibi on yıl geçmiş, hem de inanılmaz bir hızla! 
Gölgede Kalanlar 2011 yılında ilk yayımlandığında, çok tatlı bir heyecan 
olmuştu benim için. Cemil Kavukçu, Feyza Hepçilingirler gibi değerli 
yazarlar da kitapla ilgili olumlu düşüncelerini basında paylaşmışlardı. 
Gölgede Kalanlar’ın daha geniş bir okur kitlesiyle tanışması, 2012 
yılında Orhan Kemal Öykü Yarışması - birincilik ödülünü kazanmasıyla 
gerçekleşti. Adana’da düzenlenen çok güzel bir törenle, ödülümü 
Orhan Kemal’in oğlunun elinden almak, gerçekten hep onur 
duyacağım bir anı olarak yaşayacak belleğimde. 2015 yılında da, 
ikinci öykü kitabım ‘Yıldızlara Bakıyor Bazılarımız’ farklı bir yayınevi 

tarafından yayımlandı. Bu kitabım kısa denilebilecek bir sürede 
ikinci baskıya geçerken, Gölgede Kalanlar da ivme kazanarak ikinci 
baskısına geçti. Öykü, romana kıyasla daha az okunduğundan, ikinci 
baskıya geçişler bile öykü yazarları için memnuniyet verici olabiliyor. 
Her iki kitap için de zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar, geri 
bildirimler yapıldığından, okurlar arasındaki yolculuklarına halen 
devam ettiklerini söyleyebilirim. Geçen bu süre boyunca benim kendi 
okuma yazma çalışmalarım devam etti. Konuk yazar veya eğitmen 
olarak katıldığım atölye faaliyetleri, jürisinde bulunduğum öykü 
yarışmaları oldu. Farklı yayınevleri tarafından yayımlanan “Yüzyıllık 
Perde”, “Öyküden Çıktım Yola”, “Pati Öyküleri” ve “İşte Hayat Böyle 
Bir Şey…” isimli seçkilerde yer aldım.  Kendi aile hayatımdaki en önemli 
değişiklik ise 2010 yılında TED Ankara Koleji’ni bitiren oğlumuzun, Koç 
Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ni kazanarak İstanbul’a gitmesi 
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oldu. Üniversite mezuniyeti sonrasında İstanbul, Münih, Londra ve 
şimdi yine Münih’de devam eden iş hayatı nedeniyle de özlem ve 
buluşma sevinci arasındaki heyecanlı duygularımız devam ediyor.

Bu arada üçüncü öykü dosyan da tamamlanmak üzere diye 
biliyorum. Biraz da yakın zamanlardaki yazma sürecinden ve yeni 
öykülerinden bahsedelim istersen.
Maalesef çok kolay yazabilen bir insan değilim. Yazmak benim için 
oldukça yoğun konsantrasyon gerektiren bir süreç. Zaman yönetimimi 
bazen yeterince disiplinli yapamıyorum ama bu sefer önden notlar 
almamın faydasını gördüğümü söyleyebilirim. Bir de okuma ve yazma 
eylemleri arttıkça beğeni çıtası da yükseliyor insanın. En azından bende 
öyle oldu.  Ara ara başlayıp tamamlamadığım fi lmler, kitaplar olduğu 
gibi kendi yazdığım yarım kalmış metinler de oldu çünkü içime sinmedi 
tam olarak. Yayımlanma sürecinde bir değişiklik olmazsa, yeni dosyam 
için genel olarak, kurgusal karelerle ilerleyen ve hakikatle bağını 
koparmadan zaman zaman gerçek üstü bir atmosferle, çağrışımları 
çoğaltmanın peşinde olan öykülerden oluştuğunu söyleyebilirim. 
Dosyada uzun öyküler olduğu gibi kısa öyküler de var. Kitap olarak 
yayımlandıktan sonraki halini umarım okurlar da beğenirler. 

Pandemi dönemini nasıl geçiriyorsun? Hem yazar hem de sosyoloji 
ve psikolojik danışmanlık eğitimi almış biri olarak, tüm dünyanın 
yaşadığı bu olağanüstü süreci nasıl yorumlamaktasın?
Evi ve kendi kendine vakit geçirmeyi seven biri olarak ilk başta 
zorlanmadım. Film izlemelerim, okumalarım arttı, oturduğumuz 
sitenin arka bahçesini yürüyüşlerle yeniden keşfettim. Polisiye diziler 
izledim, yeni yemek tarifl eri denedim. Güzel havalarda, sevdiklerimle 
dışarıda maskeli ve mesafeli buluşmalar yaptım. Bunlar beni bir süre 
idare etti. Ancak benim iki ana tedirginliğim vardı ki birçok insan da 
benzer duyguları yaşadı. İlki,  ne kadar dikkat etmeye çalışsak da 
sağlık endişesi. Sağlığın ilk önceliğimiz olması gerektiğini, sağlık 
emekçilerinin hayatımızdaki önemini, tüm dünya bir kez daha ama bu 
sefer hayatta kalabilme içgüdüsünü de yaşayarak kabul etti.   Diğeri, 
belirsizliklerin ve bilinmezliklerin fazla oluşundan dolayı yaşanan 
gelecek kaygısı. Tamam, kapanalım ama ne zamana kadar? Aşı işe 
yarayacak mı? Bunun gibi sorular, kısıtlanmaların getirdiği baskı 
duygusu, yakınlarımızla istediğimiz gibi görüşememek ve benzeri 
durumlar, toplumların genel ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkilere 
neden olurken, beraberinde bedenlerimize de farklı sağlık sorunlarını 
getirdi. Kimileri bu süreci, kişisel gelişimleri için bir fırsat gibi görerek 
kendine, ailesine ve hobilerine daha fazla zaman ayırsa da bu bilinçli 
bir tercihten çok zorunlu bir seçimdi aslında. Evden çalışma, online 
eğitimler ve benzeri nedenlerle, neredeyse 7/24 bir arada olan aile 
bireylerinin kendi içlerindeki ilişki dinamiklerinin de etkilendiğini 
söylemek mümkün. Bazılarımız, sabit gelirlerinden dolayı daha şanslı 
bir kesimdi ama serbest çalışanlardan özellikle esnaf kesimin ekonomik 
açıdan çok zorlandığını hepimiz biliyoruz. Geçimini sanatıyla sağlayan 
kültür-sanat kurumları ve emekçileri de işsizlik ve maddi sıkıntılarla 
karşı karşıya kaldılar. 

Pandemi uzarsa artan işsizliğin yanı sıra, insan ilişkilerinden tutun iş, 
eğitim ve sanat yaşamına kadar toplumun sacayaklarını oluşturan 
bütün dinamiklerin, daha da fazla sanal iletişime dayalı öğelere 
dönüşeceği kaçınılmaz gözükmekte. Böyle bir durumun da ne derece 
sağlıklı olabileceği ayrıca bir araştırma konusudur, diye düşünüyorum.

Pandemi döneminin edebiyat ve yayın dünyasına etkileri nasıl oldu 
sence?
Evlere kapandığımız pandemi döneminin edebiyat ve yayın dünyasına 
hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye 
Yayıncılar Birliği, pandemi sürecinde internetten kitap satışlarının 
yüzde yüz arttığını, en çok ilgi gören türün ise edebiyat olduğunu 
belirtmiştir. Bu geçici bir durum da olabilir ama sebebi ve süresi ne 
olursa olsun, kitaba ve edebiyata ilgi hepimiz için bir kazançtır. Ancak 
özellikle küçük yayınevleri, kitapçılar, edebiyat dergileri ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle kapanabilmekte veya yayımlanan kitap sayısı 
azalabilmekte. 

Bütün büyük değişimler gibi salgınlar ve hastalıkların da edebiyata 
yansımasını tarih boyunca farklı eserlerde gördük. Gılgamış Destanı, 
İlyada, Sefi ller, Veba, Kolera Günlerinde Aşk gibi yapıtlar, bu yansımanın 
ilk akla gelen örnekleri. Yine de ben kendi adıma, “önce hayat sonra 
sanat” söylemiyle, keşke salgın olmasaydı, diye düşünüyorum.

Öte yandan, yazar sokaklara, insanların arasına, sosyal hayata hiç 
karışamazsa, edebiyat farklı bir yöne kayar mı? Salgın ve felaket 
konulu kitaplar ağırlık kazanır mı? Edebiyatın niteliği etkilenir mi? Bana 
göre, bu gibi soruları cevaplamak ve pandemi sürecinin edebiyattaki 
kalıcı izlerini görmek için daha zamana ihtiyaç var. 

Okur açısından, edebiyata ulaşma yolları şimdiden değişti. İnternet 
üzerinden kitap satışları, yazar söyleşileri, e-kitap, dinlenerek takip 
edilen kitaplar ve bunun gibi birçok sanal etkinlikte, dikkate değer bir 
artış olduğunu gözlememiz mümkün.

Son olarak, çeşitli nedenlerle değişime uğrasa da, edebiyat ve sanatın 
özellikle böylesi zor dönemlerde, hepimiz için bir sığınak olduğunu 
unutmadan tadını çıkarmak en iyisi olsa gerek, diye söylemek isterim.

Öyleyse, biz de sağlığımızın, kitapların, sanatın değerini bilelim, 
diye noktayı koyabiliriz. Dergimize vakit ayırdığın için çok teşekkür 
ederiz.
Ne demek, ben teşekkür ederim. En kısa zamanda, sağlıklı günlerde 

yeniden bir araya gelmek 
dileğiyle, bütün Kolejli 
arkadaşlarıma da sevgi ve 
selamlarımı iletmek isterim.
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DIŞ HATLAR

Almanya'da ikamet eden TED Ankara Koleji Mezunları 
grubumuzu, 2019 yılında kurduk. Küçük bir oluşum şek-
linde başlayan bu grubun içerisinde, bugün 100’den fazla 
mezunumuz bulunmakta. 1977 mezunumuzdan 2019 me-
zunumuza uzanan geniş bir yelpaze bizimkisi. Tabii, mem-
leketten uzakta birbirimizi bulmuş olmaktan da ayrı bir 
mutluluk duyuyoruz.

Grubu kurarken, amacımız sadece sanal ortamda değil, 
fiziki buluşmalar da ayarlayarak bu ağı kuvvetlendirmek 
olduğu için her sene en az iki buluşma organize etmeyi 
hedefledik. 

Almaya çapındaki ilk buluşmamızı Aralık 2019’da ger-
çekleştirdik. İkinci buluşmamızı da Kuru Fasulye Günü 
olarak planlamıştık. Ancak maalesef pandemiden ötürü 
buluşmalarımızı herkes gibi bizler de bir süreliğine sanal 
ortama taşımak zorunda kaldık. Nisan 2020’de Almanya 
genelindeki ilk sanal buluşmamızı gerçekleştirdik. Ağus-
tos 2020’de ise, farklı dönemlerden ve farklı şehirlerden 
üç mezunumuzun konuşmacı olduğu çok keyifli bir Zoom 
toplantısı yaptık. Ayrıca, elbette şartlar el verdikçe aynı 
şehirdeki mezunlarımız fiziksel olarak da buluşmaya de-
vam etti.

Her buluşma ile güçlenen tanışıklığımızı, profesyonel ağı-
mıza da taşıdık ve LinkedIn’de de Almanya’daki mezunla-
rımıza yönelik bir grup kurduk. Sosyalleşmenin yanı sıra 

sağlık, hukuk, eğitim, yerleşim ve iş hayatı gibi konularda 
ortaya çıkan ihtiyaçlarda da birbirimize destek 
olmaktayız.

Almanya’daki TED Ankara Koleji Mezunları grubuna da-
hil olmak için https://groups.google.com/u/1/g/ted-me-
zunlari-almanya adresinden gruba katılım talebine dair 
e-posta göndermeniz yeterli. İsim, mezuniyet yılı ve me-
zunumuzun yaşadığı şehri teyit etmemizin ardından, Al-
manya’daki mezunlarımızla daha iyi bir şekilde bağlantıda 
kalabilmek ve iletişim ağını güçlendirmek için oluşturdu-
ğumuz diğer gruplara (LinkedIn, Facebook, WhatsApp) da 
erişim mümkün.

Almanya’da ikamet eden mezunlar grubunun koordina-
törleri olan bizlerle Pelin Hess'95 (pelin.hess@gmail.com) 
veya Seda Serdar'93 (seda.serdar@yahoo.de) rahatlıkla 
irtibata geçebilirsiniz. Eminiz ki, Almanya'da daha birçok 
Kolejli var. Dönem arkadaşlarınızla iletişim bilgilerimizi 
paylaşırsanız çok seviniriz. Yeni üyeleri heyecanla bekli-
yoruz. 

Coğrafi  Elçiler: Almanya

Berlin'den sevgilerimizle, 
Pelin Hess'95 & Seda Serdar'93

pelin.hess@gmail.com
seda.serdar@yahoo.de
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11 yıl önce Londra’ya öğrenci olarak geldiğimde pek çok 
zorlukla karşılaşmıştım. Özellikle okulu bitirip çalışmaya 
ve tam anlamıyla yerleşmeye başlayınca zorluklar biraz 
daha arttı. İngiltere’de sistem, birçok açıdan hem Türki-
ye hem de diğer Avrupa ülkelerinden çok farklı. Örneğin, 
ehliyet almak için ehliyeti olan birinin sizi tanıdığına dair 
imzalı beyan vermesi gerekiyor. Veya bir apartman dai-
resini tam olarak satın alamıyorsunuz. Belli bir süreliğine 
alıyorsunuz ve bazen bu süreyi uzatmak gerekiyor ki bu, 
uzun ve karmaşık bir süreç. Her şeyi kendi çabamla öğren-
mek uzun sürdü, çok stresli ve yorucu oldu. Bu süre zar-
fında bana yol gösterip yardımcı olabilecek, güven duya-
bileceğim insanların olduğu bir sosyal ağın eksikliğini çok 
hissettim. Diğer taraftan Londra’ya gelince Ankara’daki 
Kolej buluşmalarının hayatımda ne kadar büyük yer edin-
diğini fark ettim. İngiltere’de okuduğum okulların buluş-
maları ve etkinlikleri de oluyordu tabii ama hiçbiri Kolej 
buluşmalarının yerini tutmuyordu. Bizim aramızdaki bağ, 
anlatmakta zorlandığım, çok farklı bir bağ. Birbirini tanı-
mayan mezunların arasında bile bu bağ var. Bu yüzden 
düzenimi oturtup vatandaşlığımı aldıktan sonra, 2015 yı-
lında buradaki mezunları bulmaya karar verdim. 

Ancak yurt dışında yasayan mezunlarımıza nasıl ulaşaca-
ğımı bilemiyordum. Kolej.org sitesinde gezinirken mezun-
ların kullandığı bir forum olduğunu görene kadar da hiçbir 
gelişme kaydedemedim. Forumda lokasyonu Londra olan 
mezunları arattığımda 5 kişinin e-mail adresini buldum ve 
iletişime geçmek için hemen yazdım kendilerine. Profiller 
eski olduğu için ancak 1-2 kişiden cevap gelir diye bekler-
ken, hepsinden cevap geldi. Hatta onlar da başka TED’lile-
re ulaştı ve ilk buluşmamız farklı mezuniyet yıllarından 10 
kişi ile bir aksam yemeğinde oldu. Öyle keyifli bir akşamdı 

ki, eve gitmek istemedik. Restoran kapandı Pub’a gittik. 
Pub kapandı, sokakta sohbete devam ettik. Okul yılların-
dan uzun uzun konuştuk ve sıkı sıkı sarılarak ayrıldık. Aynı 
akşam fotoğrafları paylaşmak için bir Facebook grubu 
kurdum. Facebook grubumuzun varlığı kulaktan kulağa 
yayıldı. Şu an İngiltere’nin çeşitli yerlerinden 200’un üze-
rinde üyesi var ve yılda iki kere yaptığımız buluşmalara 
30-40 kişi kadar katılım oluyor. Bir kumbaramız var. Her 
buluşmada herkes gönlünden ne koparsa oraya atıyor. 
Yılda bir açıp TED’in burslu öğrenci fonuna aktarıyoruz. 
Şu an meşalesi olduğumuz iki öğrencimiz var. Yeni yıl bu-
luşmasında herkes bir hediye getiriyor, çekiliş yapıyoruz. 
Yazın yaptığımız Kuru Fasulye buluşmasında da bazen 
piknik yapıyoruz bazen de bir Türk restoranında buluşup 
kuru fasulye yiyerek geleneğimizi devam ettiriyoruz.

Grubumuzun amacı İngiltere’deki mezunlara ulaşmak, 
düzenli olarak bir araya gelerek hem çeşitli konularda or-
taya çıkan ihtiyaçlarda birbirimize destek olmak hem de 
okul günlerimizi anarak, Kolej ruhunu İngiltere’de yasat-
mak. Ayrıca, burslu öğrenci fonuna desteğimizi devam 
ettirmek ve kurduğumuz yardımlaşma ve network ağını 
genişleterek sürdürmek. Bugüne kadar iş bulma, ev bul-
ma, eleman bulma, ortak proje yapma, belirli meslek grup-
larından irtibat bulma gibi birçok konuda yardımlaştık ve 
yardımlaşmaya devam ediyoruz. Buluşmalar Londra’da 
oluyor ve şimdiye kadar katılan herkes Ankara Kolejli an-
cak grubumuz Londra dışında yasayan ve tüm TED okul-
larından mezun olan arkadaşlara da açık. İngiltere’deki 
Mezunlar Facebook grubumuza katılarak etkinliklerden 
haberdar olabilirsiniz. 

Coğrafi  Elçiler: İngiltere

Sevgilerimle, 
Işıl Eteş’98

isil.etes@gmail.com
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GURME

Keyifl i sohbetler, dost yüzler, güzel müzik ve 
lezzetli sofralar… Hayatta mutluluğun en güzel 
kaynakları. 

Kolej-IN Senin Evin, diyerek çıktık yola. 

2020 yılında Torch Restoran’ın işletmesini 
Dernek bünyesine alarak, kendi mekanımızda, 
evimizin konforunda, dost yüzler ve keyifl i 
sohbetlerle sıcacık bir ortam yaratmak 
arzusuyla.

Bir restoran için temizlik, hijyen ilk dikkat 
edilmesi gereken nokta düşüncesiyle, tüm 
mutfağı baştan aşağı yeniledik. Baştan aşağı 
derken; asma tavan, duvar fayansları, yer 
kaplaması, hepsi…

İşinin ehli şefl erle anlaştık, sorumluluğunun 
bilincinde, güler yüzlü personelle hizmete 
başladık.  

Restoranın yiyecek içecek ve malzeme alımları 
için, sektördeki Kolejlilerle görüştük, ürün 
teminlerinde mümkün olduğunca Kolejlilerle 
çalışmaya başladık. Kalite ve standardı ise,
ön plana çıkardık.

Pandemi sürecinde, gereken tüm önlemleri 
almayı da ihmal etmedik. Sürekli sterilizasyon 
sağlayarak, mesafe kurallarına kati surette 
uyarak, biraz olsun nefes alabileceğimiz bir 
mekan yarattık. Sıkıntıları aklımızdan bir 
nebze olsun uzaklaştırarak, kendimizi güvende 
hissedeceğimiz, lezzetli yemekler yiyerek güzel 
müzik dinleyebileceğimiz, her şeyden önemlisi 
neşeyle bir arada olabileceğimiz bir ortam 
yarattık.  

Menümüzü yeniledik. Öğle yemekleri için 
çorbalar, sebze yemekleri ve diğer tatlarıyla 
doyurucu, bol çeşitli enfes tabildotlar hazırladık. 

Dost Yüzler, Lezzetli Sofralar



63

KOLEJLİLER    MART 2021

Hamburgerler, çeşitli sandviç ve tostlardan 
oluşan atıştırmalıkların yanı sıra, özenle alınan 
etleriyle ızgara, külbastı ve tandır ekledik 
menüye. Rengarenk içerikleriyle hafi f salatalar, 
tatlı da olsun diyenler için tiramisu, cheesecake 
serpiştirdik.

"Yiyecek ve içecek gamımızı ziyadesiyle
genişlettik."

Lezzetlerimizi sizlere her koşulda ulaştırmak 
için paket servis hizmeti ekledik. 

Hep birlikte keyifl e oturacağımız sofralarda 
buluşmak üzere.
Afi yetle kalın!

Torch Restoran Sipariş: 0535 105 28 37 



SAĞLIK

2

Covid-19 Pandemi Süreci

Ocak 2020 tarihinde Çin’de şiddetli zatürre ile seyreden ağır 
bir solunum yolu hastalığının tanımlanmasının üzerinden bir 
yıldan uzun süre geçti.

Hastalığa yol açan virüs, Çin’in Vuhan kentindeki geleneksel 
“canlı hayvan pazarı”nda, hayvanlardan insanlara sıçramış 
bir zoonoz ve etken ise, yeni bir koronavirüs idi. Etken 
COVID-19 (CoronaViralDisease-2019), hastalık ise SARS-
CoV-2 olarak tanımlandı (Severe Acute Respiratory 
Sendrom).

Başlangıçta, distopik bir fi lm karesi gibi yalnızca 
ekran başında izlediğimiz salgının, bugün geldiğimiz 
noktadaki boyutunu ve tüm kayıplarımızı düşünüyorum 
da, öngördüğümüz bir pandemiye bu denli hazırlıksız 
yakalanmayı beklemiyorduk doğrusu. Bu şaşkınlığımızı ve 
en temel ihtiyaç malzemelerine erişimde çektiğimiz güçlüğü 
bir başka yazımda şöyle tanımladım;  

“Maskeli balo kıyafetlerimizle ıssız bir adada mahsur 
kalmış gibiyiz.”

11 Mart 2020‘de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hastalıkla 
ilişkili olarak “pandemi”  ilan ettiğinde, toplam 118.000 kişi 
hastalanmış ve 5.000’e yakın insan ölmüştü. Bugün, toplam 

hastalanan 100 milyona yakın insan ve iki milyondan fazla 
ölüm var.

Antarktika dahil tüm kıtalar ve neredeyse tüm ülkeler 
etkilendi. Şimdiden dünyanın en az üçte biri aylarca 
karantinada ve milyonlarca çocuk okulsuz kaldı. Halen, 
Dünya’da hastalığı kontrol edebilmeyi başarmış az sayıda 
ülke var. 

Bu ülkeler çoğunlukla, Tayvan, Vietnam, Güney Kore salgının 
başladığı Çin gibi daha önceden salgın deneyimleri olan 
Asya ülkeleri. Hazır olmak amacıyla zaten mevcut bulunan 
kurum ve kuruluşları ile salgın yönetimini,  koordine ve hızlı 
bir şekilde yürüttüler. Bu ülkelerin ölüm sayıları, salgını 
kısmen ve gönülsüz yöneten ya da hafi fl etme stratejileri ile 
salgına hastanelere taşmayacak ölçüde izin veren ülkelere 
göre çok düşük oldu.

Salgın bize, kurum ve kuruluşların, ön hazırlığın, koordine 
yönetimin, birinci basamak sağlık sisteminin güçlü olmasının 
önemini anlattı. Umarız ki, yaşadıklarımız, geçmişin dersleri 
olur ve gelecek için doğru sorular sordurur.

Tüm bu fırtınada, bilim ve teknolojideki olumlu gelişmelerin 
rüzgarını, aşı geliştirme çabalarımızda yakalamış olmamız 

64



KOLEJLİLER    ARALIK 2020

3

ise, en umutlu gelişme oldu. Bugün için onay süreçlerini 
geçmiş ve artık önerilerde yer alan, Aralık ortasından 
itibaren kullanılmaya başlanılmış olan aşılarımız ve 
çalışılmakta olan iyi aşı adayları var. Aşılama stratejilerini 
iyi kurgulayıp, sürdürebilen bazı ülkelerin önümüzdeki 
aylarda, daha rahat bir döneme geçebilecekleri öngörülüyor.
Ülkeler aşılama stratejilerini aylar önce verdikleri ön 

anlaşmalarla belirlediler. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor, 
bir ülke nüfusunun % 70-80’ini, %80’den etkili bir aşı 
ile kısa sürede aşılamayı başarırsa “kitle bağışıklığı”nı 
yakalamayı başarabilecek. Böylece, kısa sürede eski 
maskesiz ve sarılmalı yaşamlarımıza dönemesek bile başta 
okullar olmak üzere, yaşamın anahtar alanları emniyetli 
biçimde açılabilecek.

Ancak, bir yandan aşılama ile ilişkili umutlu süreç 
başlamışken, bir yandan “endişe verici varyantlar” 
olarak tanımladığımız ve daha hızlı bulaşmaya yol açan 
bazı mutasyonlar nedeniyle endişeler sürmekte. Hem 
kısıtlamaların, hem varyant izleminin, hem aşılama 
süreçlerinin çok iyi yürütülmesi gereken bir süreç var 
önümüzde.

Bizi, nefesimizden hastalandıran bir virüs ile nefesimizi 
tutarak “ebelemece” oynuyor gibiyiz.

Akıl, sağduyu, dürüstlük ve bilime her zamankinden çok 
ihtiyacımız var. Gerçeğin gücüne inanmanızı dilerim çünkü 
güç, gerçeğin kendisinde.
Aslında tüm yaşadıklarımızdan öğreneceğimiz bir şey var 
ise, o da “var oluşu” anlamaya çabalamanın kendisindeki 
umut dolu güç. 

 “Vardığımız yer, henüz başladığımız yerdir.”  (Çetin 
Balanuye, Naturans )

Prof.Dr.Esin Şenol’81
Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 
Öğretim üyesi 
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BİZDEN HABERLER

Biz, 60 bin kişilik çok büyük bir aileyiz. Din, dil, ırk 
ve cinsiyet ayırt etmeyen bir kültürle büyüdük ve 
kültürümüzü yaşadığımız her ortama taşıyarak ışık 
saçmayı amaç edindik.

Bizler örnek insanlar olursak; etrafımızı iyiliğe, 
eşitliğe ve insanlığa bir adım daha yaklaştırabiliriz 
dedik. Bu sefer de biz ilham olalım istedik ve yurt 
dışında yaşayan, yaptıkları başarılı çalışmalarla bizleri 
gururlandıran birbirinden değerli mezun kadınlarımızla 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde bir araya 
geldik. Hem 8 Mart'ı kutladık hem de onların başarı 
hikayelerini dinledik ve çok gururlandık.

Günün sonunda hepimizin cebine bir şeyler koyup 
ayrıldığı etkinliğimizi izlemek isterseniz diye de 
Youtube kanalımıza videonun tamamını yükledik.

Yayının tamamını https://www.youtube.com/
watch?v=AJjCvIsaiFI linkinden izleyebilirsiniz.

Dünyaya Yayılmış Kolejli Kadınlar 
Sizler İçin Buluştu
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TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

GRADUATED
Kırmızı Sweatshirt

GRADUATED 
Beyaz Yağmurluk

K is the answer
T-shirt

GRADUATED 
Beyaz
Yağmurluk

Gri Eșofman Altı
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GRADUATED
Kırmızı Sweatshirt

GRADUATED
Gri Hoodie

Kırmızı Sweatshirt

Gri Eșofman Altı

GRADUATED 
Lacivert
Sweatshirt

GRADUATED 
Fermuarlı 
Sweatshirt
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GRADUATED
Fermuarlı
Sweatshirt

INSPORT 
Tenis T-Shirt

Maske



Lacivert Fermuarlı 
Sweatshirt

INSPORT 
T-shirt

K Logolu
Hoodie

GRADUATED
Kırmızı Sweatshirt

GRADUATED Fermuarlı 
Lacivert SweatshirtGRADUATED

Gri Hoodie

GRADUATED Gri
Eșofman Altı

GRADUATED Gri
Eșofman Altı
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Ü R Ü N L E R İ M İ Z
HEDİYELİK EŞYA

Kupa Bardak

Tükenmez Kalem

Defter Ajanda Yaka iğnesi

Bardak Altlığı

Lacivert Fermuarlı 
Sweatshirt

INSPORT 
T-shirt

K Logolu
Hoodie

GRADUATED
Kırmızı Sweatshirt

GRADUATED Fermuarlı 
Lacivert SweatshirtGRADUATED

Gri Hoodie

GRADUATED Gri
Eșofman Altı

GRADUATED Gri
Eșofman Altı
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Spor yapmanın, sağlığımız ve yaşam kalitemiz için ne 
kadar önemli olduğunu biliyoruz. Peki, sağlıklı yaşam için 
yaptığımız egzersizleri ne kadar doğru bilgiyle, bilinçli 
olarak uyguluyoruz? Şu bir gerçek ki; kulaktan dolma 
ve sosyal medyadan alınan bilgilerle yapıldığında spor, 
vücuda fayda sağlamak yerine önemli zararlar verebiliyor.

Günümüz yaşam koşullarında, yoğun iş ya da okul 
temposunun arasında, sağlığımızı korumak ve zinde 
kalmak için, gün içerisinde aldığımız kaloriyi yakmak ve 
genellikle masa başında çalışma kaynaklı hareketsizlikle 
başa çıkmak için, spora özellikle vakit ayırmalıyız. 

Burada dikkat etmemiz gereken konu; spor hakkında 
doğru bilinen yanlışlar nedeniyle yapılan egzersizin boşa 
gitmemesi. 

Azami verim için dikkat etmemiz gerekenler:
-Hepimiz farklı vücut tiplerine sahibiz. Dolayısıyla 
antrenman metotlarımız da farklı olmalı. Her şeyden önce, 
kişiye odaklı analiz yapılarak, antrenman programları ve 
beslenme planları belirlenmeli ve uygulamaya konmalı. 

-Yeni başlayanlar veya uzun süre ara verenler, vücut 
kaslarını aktif olarak çalıştırmadıklarından dolayı, 
yoğun bir antrenman programı uyguladıklarında kasları 
buna dayanamaz ve gelişmek bir yana, tam tersine 
vücutları zarar görür. Kişinin antrenman yapma süresi, 

vücut yapısına, beslenme şekline, hatta gün içerisinde 
yediklerine ve yaşam biçimine göre farklılık gösterir. 

-Özellikle genç nesilde, bir an önce sonuca ulaşmak, 
süreci hızlandırmak için yanlış egzersizler yapıldığını 
sıklıkla görmekteyiz. Çok daha ileri düzeyde profesyonel 
sporcuların antrenmanlarının uygulanması, yapılan 
en önemli yanlışlardan. Bunun sonucunda büyük 
sakatlanmaların, gelişim yerine gerilemenin meydana 
gelmesi kaçınılmaz.

-Spor, hayatın sürekli parçası olmalı. Sürdürülebilir şekilde 
hazırlanan antrenmanlarla, kilo vermek, kilo almak, yağ 
yakmak, kaslanmak, kas gücünü artırmak, zinde olmak, 
fi t bir yapıya sahip olmak mümkündür ve bunların tamamı 
bir süreçtir. 

-Bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise; elbette 
beslenme. Kilo vermek ve kas kütlesini artırmak amacıyla 
spora başlayan kişiler, beslenmelerine de çok önem 
vermeliler. Az yemek yemek, doğru bir kilo verme süreci 
oluşturmaz. Amaç, kilo verirken kas kütlesini korumak 
veya kas seviyesini artırmak olmalıdır, bu da planlı bir 
beslenme programı uygulamayı gerektirir. 

Sağlıklı ve zinde bir bedene sahip olmak bir süreçtir, 
bilgi, vakit, azim ve kararlılık gerektirir. 

Spora Yeni Başlarken Yaptığımız Yanlışlar 

Bahadır Göztok
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Tüm Mezunlarımız,
Üyemiz Olsun İstiyoruz

Çünkü Biz Birlikte Güçlüyüz!

3 yıllık aidat borcu dolayısıyla üyeliği düşenler, bakiye ödemenizi 
yaptığınızda, 1.-TL bedelle yeniden aramıza katılabilirsiniz. 

Bakiyenizi 

öğrenmek için 

bizi arayın 

444
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Türk Eğitim Derneği, gelenekselleşen Cumhuriyet Balosunu bu sene 
pandemi nedeniyle gerçekleştiremese de yine 29 Ekim ruhuna yaraşır 
bir kutlama yaptı. İpek Çeken ve Okan Şenozan’ın 29 Ekim saat 20.00’de 
TED YouTube kanalında sunduğu  “Cumhuriyet Yolunda…” programında, 
Atatürk önderliğinde Samsun’da başlayan Millî Mücadelemizi saygıyla 
anarken müzik ve danslarla keyifl i bir zaman yolculuğuna çıktık. 

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ın Cumhuriyet’in ilk yıllarına ilişkin 
deneyimlerini aktardığı ve Gülsin Onay’ın piyano dinletisi sunduğu 
programda; Tan Sağtürk, İstanbul Arkeoloji Müzesi önünde zeybek 
oynadı. Opera sanatçısı Şenol Talınlı, Atatürk’ün en sevdiği arya e Lucevan 
le Stelle’yi, Şevval Sam Selanik türküsü Bir Fırtına Tuttu Bizi’yi, Cem 
Adrian Ah Bir Ataş Ver’i seslendirirken; kanun sanatçısı Ahmet Baran da 
yine Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan bir potpuri ile karşımızda oldu. 
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Songül Öden’in Cumhuriyet’in kadınlara 
yönelik kazanımlarına ilişkin görüşlerini paylaştığı programımız, Devlet Sanatçısı balerin Meriç Sümen ve balet Tunca 
Bakan’ın valsiyle son buldu. “Cumhuriyet Yolunda…” programımız 5.000’den fazla izleyiciyle buluştu ve büyük beğeni aldı. 

Türk Eğitim Derneği olarak katkıda bulunanlara şükranlarımızı, değerli ustaların her biri adına bir burslu öğrenci okutarak 
sunduk.

4 Ekim’de Maraton İzmir ve 8 Kasım’da 42. İstanbul Sanal Maratonu’nda adımlarımızı 
çocuklar için attık. 4 Ekim’de gerçekleşen Maraton İzmir’de 42 km ve 10 km sanal 
koşular gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle yalnızca 42 km koşucularının fiziki 
parkurda yer aldığı İstanbul Maratonu’nda 5-10 ve 15 km etapları için sanal koşu 
düzenlendi ve katılımcılar kendi belirledikleri güzergâhta yarıştılar.

N Kolay İstanbul Maratonu’nda tüm STK’ler arasında, 1.680.378 TL ile en yüksek bağış alan kurum olduğumuz için 
kıvanç duyuyoruz. Bu bağış ile 611 Tam Destek Burslu öğrencimizin bir yıllık burslarını karşılayacağız. Başarımız, 
bağışçılarımızın desteği ve Türk Eğitim Derneğine duyulan güvenin bir sonucu. N Kolay İstanbul Maratonu’nda 
yer alan ve her platformda kampanyanın tanıtımı yapan saygıdeğer koşucularımız ve tüm bağış verenlerimize 
müteşekkiriz. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Özel Yayınımızla Kutladık

Rekor Bağış ile 611 Tam Destek Burslu 
Çocuğumuzu Okutacağız!

Eğitim Dostu Kuruluşumuz Arabica ile Başardıklarımız
Tam Destek Bursu fonuna katkı sağlamak için Arabica 
Coff ee House ile iş birliğimiz kısa sürede olumlu sonuçlar 
vermeye başladı. Sekiz ayda 15 ildeki 44 Arabica şubesine 
bağış kutularımızı yerleştirdik; kahvelerle 480 bin kişiye, 
TED şekerlerimizle 5952 kişiye ulaştık. Böylece devlet 
okullarında okuyan başarılı dört lise öğrencimizin Tam 
Destek Bursu masrafını karşıladık. Türk Eğitim Derneği 
olarak Arabica’larda olmaya, sizin desteğinizle daha çok 
çocuğumuz için burs imkânı yaratmaya devam edeceğiz.
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Türk Eğitim Derneği İyilik Kazansın platformuna üye oldu. Böylece alışverişlerimizi 
yaparken cebinizden ekstra para çıkmadan Türk Eğitim Derneğine destek olarak 
çocuklara umut olmaya devam edebileceğiz. Trendyol, Morhipo, Boyner, Arçelik, 
Migros Sanal Market, İste Gelsin gibi onlarca markadan yapacağınız alışverişlerinizde 
cebinizden fazladan para çıkmadan sadece iyilik Kazansın platformuna kayıt olup 
Türk Eğitim Derneğini seçerek destek olmaya hemen başlayabilirsiniz. İyilik Kazansın 
uygulaması sizi alışveriş yapmak istediğiniz online mağazaya yönlendiriyor, alışverişi 
tamamlandığında, mağazadan aldığı bağış oranını hiçbir kesinti yapmadan Türk 
Eğitim Derneğine bağış olarak aktarıyor.

TED ve Qualcomm’dan Eğitime Yepyeni Bir Katkı Daha!
Eğitimde teknoloji kullanımının daha da önem kazandığı 
şu günlerde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle 
Adana’daki Yavuzlar Ortaokuluna Geleceğin Sınıfı 
Laboratuvarı yapımını gerçekleştirdik. Qualcomm 
teknolojilerinin kullanılacağı laboratuvarın teknolojik 
ekipmanı da temin edilip okula gönderildi. Pandemi 
koşullarına bağlı olarak proje ortaklarının katılımıyla 
açılışının yapılması planlanan sınıftan, okulun 1580 
öğrencisinin yanı sıra çevre okullardaki öğrenciler de 
faydalanabilecek.

Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı esnek öğrenme alanlarını 
teknolojiyle buluşturuyor. Esnek öğrenme alanları, 
öğrencilerin ve öğretmenlerin dersin konusunu nerede 

ve nasıl öğrenmek / öğretmek istedikleri ile ilgili karar 
vermelerini sağlıyor. Öğrenme alanlarındaki mobilyalar 
hareket edebiliyor, istedikleri gibi düzenlenebiliyor ve 
laboratuvar bütün dersler için kullanılabiliyor. Sınıfta 
altı farklı öğrenme alanı bulunuyor; üretim, etkileşim, 
sunum, araştırma, iş birliği ve geliştirme. Her bir alanda 
bu amaçlara yönelik farklı teknolojik ekipman bulunuyor. 
Örneğin; akıllı tahta, kamera, yeşil perde, 3D yazıcı, 
bilgisayar, artırılmış gerçeklik gözlüğü, Lego ve STEM 
eğitim setleri… Geleceğin Sınıfı Laboratuvarlarıyla 
öğrencilerin iletişim ve iş birliği, yaratıcılık ve yenilikçilik, 
eleştirel düşünme ve problem çözme, girişimcilik, liderlik 
ve sorumluluk gibi 21. yüzyıl becerilerini kazanması 
hedefl eniyor.

Alışverişlerinizde de “İyilik Kazansın!” 

Bu yıl Türkiye’de ilk defa, 1 Aralık 2020’de gerçekleştirilen Paylaşma Günü’nde Türk 
Eğitim Derneği olarak “Eğitim Değiştirir” sloganıyla yerimizi aldık. 1 Aralık 2020 günü, 
deprem ve felaketlerde zarar gören çocuklarımızı desteklemek üzere bağış topladık. 
Paylaşma Günü’nde, öğrencilerimize çeşitli destekler veren LC Waikiki, Penti, ve 
Turquouıse Tassel’e de tekrar teşekkür ederiz.  

Paylaşma Günü’nde Afet ve Felaketlerden 
Etkilenen Çocukların Eğitimine Katkıda Bulunduk

Akademik ve mesleki eğitimin birbirini tamamlayacak 
şekilde yürütülmesini sağlayan, İngiltere'nin en büyük 
akreditasyon kurumu olan Edexcel'in denklik kabul ettiği, 
TED Okulları tarafından uygulanan BTEC Programları 
kapsamında, okullarımızın program uygulamaları ve kalite 
süreçlerine destek olmak amacıyla Pearson iş birliğiyle BTEC 
Kalite Süreçleri Toplantısı ve çevrim içi BTEC Hour etkinliği 
düzenledik. Her yıl dünya çapında düzenlenen BTEC Awards 
2020'de TED Okullarından International BTEC Awards alan 

öğrencilerimiz de BTEC Hour’da deneyimlerini paylaştılar. 
TED Ankara Koleji öğrencilerinden Buse Bakı Performing 
Arts programında gümüş, Ayça Topkaya ve Elif Birengel 
Business & Enterprise programında bronz, Arda Kuruoğlu IT 
& Computing programında bronz madalya aldılar.

Ayrıca pandemi sürecinde, velilerimizin BTEC programlarını 
daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla BTEC 
öğretmenlerimizin katkılarıyla eğitimler gerçekleştirdik.

BTEC Ödüllerimiz ve Etkinlikler
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KAMPüS
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2020 yılının Mart ayından 
itibaren ülkemizi de etkileyen 
Covid-19 salgını her alanda 
olduğu gibi eğitim-öğretim 
alanında da birtakım zorunlu 
değişiklikleri beraberinde 
getirmiştir. Yüz yüze olan eğitim-
öğretim uygulamaları yerini 
uzaktan eğitim uygulamalarına 
bırakmış, yeni süreç ile birlikte 
dijital sistemler, teknolojik alt 
yapılar tekrar gözden geçirilmiş, 
“teknoloji okuryazarlığı” ele 
alınması gereken önemli bir 
beceri olarak ortaya çıkmıştır. 
Eğitim dünyasının önemli 
paydaşları olan yönetici, 
öğretmen, veli ve öğrenciler 
sürece uyum sağlamada büyük 
bir çaba göstermiştir. TED 
Ankara Koleji Vakfı Özel Okulları 
da salgının ilk aylarından itibaren 
uzaktan eğitim sürecine ilişkin paydaşların görüşlerine yer 
verdiği ihtiyaç analizi çalışmaları yapmış, ortaya çıkan verileri 
değerlendirerek uzaktan eğitim sürecinde senkron ve asenkron 
derslere ilişkin yazılım ve alt yapı sistemlerini güçlendirmiş, 
öğretmen eğitimleri gerçekleştirmiş, web 2.0. araçlarının 
eğitim-öğretim süreçlerine entegrasyonunu sağlamak için 
çalışmalar yürütmüştür.  

31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yeni eğitim-öğretim 
yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okulları, hibrit ve uzaktan 
eğitim modelleri çerçevesinde senkron ve asenkron derslerle 
eğitim-öğretim uygulamalarını sürdürmüştür. Bu kapsamda 
öğrencilerin okula uyumunu sağlayacak sosyal-duygusal 
gelişimlerine yönelik çalışmalar ile akademik çalışmalara 
yer verilmiştir. Öğrencilerin akademik ihtiyaçlarının 
belirlenmesi amacıyla çevrimiçi hazırbulunuşluk uygulamaları 

gerçekleştirilmiş, değerlendirme sonucu ortaya çıkan öğrenme 
eksikliklerine yönelik telafi  çalışmaları ile akademik gelişimleri 
desteklenmiştir. 

Uzaktan ve hibrit eğitim modelleri kapsamında eğitim-
öğretim süreçlerinde öğrencinin daha aktif olduğu, etkili 
ve eğlenceli öğrenme yaşantıları sunan etkileşimli web 2.0 
araçlarının derslere entegrasyonu önemli bir başlık olarak ele 
alınmış, Nearpod, Vyond gibi yazılımlar satın alınarak öğrenme 
süreçlerinde aktif kullanımı desteklenmiştir. 

Covid-19 salgını, ilk günden bugüne hem bize hem de dünyaya 
birçok şey öğretmiştir. Değişimin kaçınılmazlığından yola 
çıkarak paydası öğrenci olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, 
öğrenme çevikliğine sahip bireyler olma ve tüm paydaşlarla 
birlikte hareket etme sorumluluğumuz bulunduğu 
unutulmamalıdır.

COVID-19 Salgını ve Eğitim-Öğretim 
Uygulamalarına Yansımaları

TED Ankara Koleji’ne
Okulum Temiz Belgesi
TSE'nin eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve 
kontrol belgelendirme programı şartlarını yerine getiren TED Ankara Koleji, yapılan 
tetkik sonucunda OKULUM TEMİZ BELGESİ alan ilk kurumlardan biri oldu.78
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Cumhuriyetimizin 97. Yılı
Online Törenle Kutlandı

2020 YKS’de Dereceye Giren Mezunlar Ödüllendirildi
2020 YKS’de ilk 100’de yer alan mezunlarımız 
Gürkan İnal, Ada Yıldırım, Barış Akıncıoğlu, Mehmet 
Koçak, Aykut Özmen ve Mustafa Utkan Pazar, TED 
Ankara Koleji Vakfı tarafından başarıları nedeniyle 
ödüllendirildi. 

Aileleriyle birlikte okula davet edilen mezunlar, TED 
Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A. Kartal 
Usluel, Yönetim Kurulu Üyesi Levent Erkan, Genel 
Müdür Sevinç Atabay ve Lise Müdürü Sedef Eryurt 
ile bir araya geldiler. Mezunları ve ailelerini kutlayan 
yöneticiler, Vakfın hediyelerini takdim ettiler.

TED Ankara Koleji Ortaokul Öğrencilerinin TüBİTAK Başarıları

TÜBİTAK tarafından bu yıl 14.sü düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge ve Türkiye 
fi nallerinden ödülle döndük. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Başkanlığı’nca pandemi nedeniyle çoklu görüntülü 
sohbet platformu üzerinden düzenlenen yarışmada TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinden Alp Ozan 
Sarıkan; Teknoloji Tasarım dalında “Su Taşkınlarının Önlenmesi İçin Uyarı Sistemi (SUTOS)” adlı projesiyle bölge birincisi ve 
Türkiye üçüncüsü oldu. Bölge yarışmalarında ayrıca Sena Erdemir; Kimya dalında “Salviaoffi  cinalis (Ada çayı) bitkisi özütü 
ile klorlu çamaşır suyuna alternatif, sağlıklı ve doğa dostu dezenfektan ve leke çıkarıcı elde edilmesi” adlı projesiyle, Zeynep 
Çak Biyoloji dalında “Nesli Tükenme Tehlikesi Olan Sevgi Çiçeği'nin (CentaureaTchihatcheffi  i) Gelişimine Engel Olan Toprak 
Asitliğinin Kontrolü” adlı projesiyle birincilik ödülünü alarak Türkiye fi nallerine katılmaya hak kazandı. Yarışmanın ikincilik 
ödülleri Biyoloji dalında TED Ankara Koleji öğrencilerinden Melis Duman’a, Algoritma /Mantıksal Tasarım dalında ise Selin 
Su Altıntaş’a verildi.

TED Ankara Koleji’ne
Okulum Temiz Belgesi

TED Ankara Koleji’nde Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim sabahı düzenlenen 
online törenle kutlandı. Dijital platform üzerinden yapılan törende, öğrenci 
ve öğretmenler ekranları başında saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı 
söylediler. 12. sınıf öğrencisi Yaman Doğan, öğrenciler adına günün anlam ve 
önemini vurgulayan konuşmasını yaptı. Ardından Cumhuriyet’in ilan edildiği 
1. TBMM binası ve Cumhuriyet Müzesi sanat tarihçileri tarafından online 
olarak gezdirilerek öğrencilere anlatıldı.TED Ankara Koleji öğretmenlerinden 
oluşan halkoyunları ekibinin Anadolu’nun zengin halk oyunlarından örnekler 
sergilediği ve Atabarı ile fi nalini yaptıkları dans gösterisi beğeniyle izlendi. 
Tören, Kolej Marşı’yla son buldu.
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SPOR KULÜBÜ

A Erkek Basketbol :
Türkiye Basketbol 2.Ligi'nde yer alan A Erkek Basketbol 
takımımız D grubunda yer alıyor. 04 Aralık tarihinde 
sezonu başlayan takımımız ,oynadığı 9 maç sonunda 
8 galibiyet 1 mağlubiyet ile grubunda 1. Sırada yer 
almaktadır.Grup maçları sonucunda öncelikle 8 takımın 
yer alacağı fi nal grubuna kalmayı, sonrasında ise  
şampiyon olarak bir üst lige çıkmayı hedefl emektedir. 

Güncel haberler için web sayfamızı ve sosyal medya 
hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

A Kadın Voleybol :
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.Ligi B grubunda yer 
alan takımımız maçları 10 Ekim tarihinde başladı.
oynamış olduğu 12 maçta 5 galibiyet elde eden  
takımımız bundan sonraki maçlarını kazanarak  play-
off 'a kalma mücadelesi  verecektir. Güncel haberler için 

Kanat Ayas Gençler Basketbol Turnuvası 
08 Ocak 2020 tarihinde kaybettiğimiz Yönetim Kurulu Üyemiz Merhum Kanat Ayas'84 adına 13-15 
Kasım tarihleri arasında turnuva düzenledik. Dörtlü turnuva formatında planladığımız organizasyon 
Türk Telekom ve Petkim Spor sporcularında Covid-19 pozitif çıkması sebebiyle, TED Ankara Kolejliler 
ve Tarsus Amerikan Koleji takımları arasında dostluk maçları şeklinde gerçekleşmiştir. 

A Takımlarımızın Lig Maçları Devam Ediyor 
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2020-2021 sezonunda lig takımlarımıza sponsor olan 
firmalara teşekkürlerimizi sunarız. Siz de sponsor 
olarak takımlarımıza destek vermek isterseniz 
kulübümüzle iletişime geçebilirsiniz.

Sponsorlarımıza Teşekkür Ederiz 

web sayfamızı ve sosyal medya hesaplarımızı takip 
edebilirsiniz.

A Erkek Voleybol :
Voleybol Erkekler 2.Ligi 2.grupta yer alan takımımız 
müsabakalarına 18 Kasım'da başladı. Grup liderliği 
iddiasını sürdüren takımımız 8 galibiyet 2 malubiyet 
ile grubunda averaj ile 2. Sırada yer almaktadır. 
Üst lige çıkmak için  mücadelesini sürdürmektedir. 
Güncel haberler için web sayfamızı ve sosyal medya 
hesaplarımızı takip edebilirsiniz. 2 takımımızla ilgili 
güncel bilgileri web sayfamızdan ve sosyal medya 
hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Basketbol Gençler Ligi :
08 Şubat 2021 tarihinde başlayan , bu sene Garanti 
BBVA sponsorluğunda pandemi nedeni ile farklı 
bir formatta oynanan Basketbol Gençler Ligi’nde  

takımımız oynamış olduğu ilk 3 maçta 3 galibiyet 
alarak önemli bir başarıya imza atı. Kendi grubunda ilk 
4 sırada yer alarak , 20 takım arasından ilk 8 e girme 
hedefi  olan takımımız , bu hedefi ne ulaşması halinde 
Mayıs ayında  gerçekleşecek olan fi nal grubu play off  
ve sonrasında Final Four oynama hakkı elde edecektir. 
Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi’nde mücadele 
eden takımımızın  maçlarını TBF YOUTUBE kanalından 
canlı olarak takip edebilir, bu özel lig ile ilgili güncel 
gelişmelere  ve haberlere  TBF nin internet sayfasından 
ulaşabilirsiniz .

A Erkek Basketbol ve A Kadın Voleybol takımlarımız 
müsabakalarını TED Üni.Prof.Dr.Rüştü Yüce Spor 
Salonu'nda oynamaktadır. Seyircisiz oynanan 
müsabakalarımızı kulüp YouTube kanalından canlı 
izleyebilirsiniz.

2021 yılında düzenlenecek FIBA 18 yaş altı erkekler Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek 
Milli Takım kadrosuna seçilen sporcularımız Kaan Tunç ve Berk Kağan Tiryaki’yi tebrik ederiz.

21-24 Ocak tarihlerinde düzenlenen Yıldızla Milli takım seçme yarışlarında yüzme takımı 
sporcularımız başarılı sonuçlar elde etti. Sporcularımızdan Aykut Mert İravul Multinations 
yıldızlar Milli takım kadrosuna, Ekin Nazlı Okudur ve Kaan Akdağ ise Yıldızlar Alternatif Milli 
takım kadrosuna katılmaya hak kazandı. Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını 
dileriz.

Başarılarımız 

Başkanımız Z.Kerem Mağdenli, TED Ankara Koleji 
Mezunları Derneği Başkanı Necdet Akdaş’ı ziyaret 
ederek değerli desteklerinden dolayı teşekkürlerini 
sundu.

Başkanımızdan 
Mezunlar Derneğine 
Ziyaret
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Geleceği tasarlayacak öğrencileri 
sürdürülebilir enerji, teknoloji, inovasyon 
ve mühendislik alanlarında geliştirmeyi 
hedefl eyen Shell Eco-marathon, bu yıl ilk 
kez “Pitch the Future” başlığıyla online 
olarak tüm dünyadan öğrencilerin katılımıyla 
gerçekleşti.

Öğrencilerin, inovatif fi kirler üretmelerini 
hedefl eyen yarışmada, gerçek dünyadaki 
enerji sorunlarına çözüm üretmeleri için 
dünyanın dört bir yanından üniversite ve 
lise takımları online olarak bir araya geldi. 

Üniversitemiz AlecTED Takımı, “Araçlardaki Karbon Emisyonlarının İzlenmesi ve Azaltılması” kategorisinde Avrupa 1.si 
olduktan sonra yarışmanın dünya fi nalinde ilgi çekici projeleriyle “Colin Furze Mucit Özel Ödülü”ne layık görüldü.

"Pitch the Future" yarışmasının sunuculuğunu yapan İngiliz Youtuber ve Mucit Colin Furze tarafından dünya fi nalinde özel 
olarak verilen ödül, tüm fi nalistler arasından AlecTED Takımı’na gitti. Takımımız, proje ve fi kirlerini endüstri uzmanlarından 
oluşan bir panele canlı olarak sundu. Microsoft iş birliğiyle düzenlenen “Araçlardaki Karbon Emisyonlarının İzlenmesi 
ve Azaltılması” kategorisinde yarışan takım, dünya çapında otomobillerdeki CO2 emisyonlarını izlemek ve sanal olarak 
paylaşmak için bir binek araca monte edilebilen kapsamlı bir sistem prototipi tasarladı ve ayrıca sürüşten kaynaklanan 
emisyonların nasıl azaltılacağına dair çözüm önerileri üretti.

Ülkemizi ve Üniversitemizi temsil ederek dünya çapında başarılara imza atan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı 
tarafından düzenlenen “Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı 
Mimari Proje Yarışması”nda; Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Seray Türkay Coşkun, Saat Ücretli Öğretim 
Görevlimiz Esatcan Coşkun, mezun öğrencimiz Gökçe Naz Soysal 
(TEDÜ’19) ve Araştırma Görevlimiz Çağrım Koçer (TEDÜ’16) 
ile Eren Başak, Doğuşcan Aladağ, Zeynep Eraydın, Funda Baş 
Bütüner, A. Güliz Bilgin Altınöz, Elifnaz Durusoy Özmen, Özgün 
Özçakır, Metin Başaran 2.lik ödülüne layık görüldü.

AlecTED Takımımız Dünya Finalinde Colin 
Furze Mucit Özel Ödülü’ne Layık Görüldü

Mimarlık  Fakültemizden İkincilik Ödülü
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AeroTED İHA Takımımız, TEKNOFEST Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep Alleben 
Göleti’nde “5. Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması” 
fi nallerine katıldı. AeroTED Takımımızın hava aracı Te.D-
06, yarışmanın ilk günü teknik kontrollerden başarıyla 
geçti, sonrasında göreve özel hazırlık süreci ve test uçuşları 

başladı. Test uçuşlarında yaşanan sorunların giderilmesinin 
ardından yarışmanın son günü, ilk görevi yerine getirmek 
üzere piste çıkıldı ve üç uçuş gerçekleştirildi. Uçuş sonunda 
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal uçağımıza ilgi 
gösterdi ve Te.D-06’nın uçuşunu gerçekleştirdi.

TEDü’nün İlk Doktora
Programı Psikoloji 
Anabilim Dalı 
Bünyesinde Açıldı!

AeroTED İHA Takımımız Uluslararası İHA 
Yarışması'nda Finale Katıldı!

Psikoloji Anabilim Dalı bünyesinde Klinik 
Psikoloji Doktora Programı (İngilizce), 
Üniversitemizin ilk doktora programı olarak 
yaşama geçti. Uygulamalı psikoloji alanında 
dünya standartlarında eğitim veren doktora 
programlarında olduğu gibi, “Bilim İnsanı-
Uygulamacı” modelini benimseyen programımız, 
bu eğitim modeli ile öğrencilerin hem bilgiyi 
üreten birer bilim insanı hem de bu bilgiyi 
pratiğe dökebilen birer uygulamacı olarak
yetiştirilmesi temeline dayanmaktadır. 

Günümüzün yeni nesil inşaat mühendislerine, güncel ve 
karmaşık inşaat mühendisliği sorunlarını sürdürülebilir 
yaklaşımlarla çözebilme becerilerinin kazandırılması hedefl enen 
TEDÜ İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, 2021 Bahar 
döneminde öğrencilerini almak üzere açıldı.

İnşaat Mühendisliği teknik bilgilerinin tasarım, güvenlik, 
çevre, etik, ekonomi ve sosyal konularla etkileşiminin 
irdeleneceği dersler sayesinde, mesleğin ihtiyaç duyduğu 
yeni nesil mühendisler yetiştirmek, programdan mezun olan 
öğrencilerin sektörde tercih edilen mühendisler olmaları, 
inşaat mühendislerinin mevcut olarak çalışabileceği her türlü 
kamu ve özel kurumda kendilerine daha kolay yer bulabilmeleri 
hedefl enmektedir. 

TEDü İnşaat Mühendisliği 
Yüksek Lisans Programı
Açıldı!
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KOLEJLİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

2020’ye Veda Ederken Neler Yaptık…
Dernek Başkanımız Sayın M. Hakan Çınar, Kurumlarla İletişim Komisyonu Başkanı Ahmet Batuhan Tuncer ile Angola 
Büyükelçisi Sayın Jose Gonçalves Martins Patricio'yu ziyaret etti. Ticari ve ekonomik ilişkilerin konuşulduğu ziyarette; 
ikili ve çok yönlü ilişkiler ile ticaretimizi geliştirmeye yönelik adımlar atıldı.

Prof.Dr. Yelda 
Ongun’87 
ile “Amerika 
Seçimleri sonrası 
Türkiye Amerika 
İlişkileri” 
hakkında 
konuştuk.

ITA ile
İş Birliği
Yapıldı

Amerika Seçimleri Sonrası 
Türkiye 
Amerika 
İlişkileri

"KİD İstişare Konseyi Üyesi Sayın Ali Dalbay’ın 
kurucusu olduğu International Trade Association
(ITA) ile Kolejli İş İnsanları Derneği (KİD) arasında 
işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliğinin güçlenerek 
büyüyen Derneğimize ve International Trade 
Association’a hayırlı olmasını diliyoruz."

Yeni 
Politikalar 
Işığında 
Türkiye 
Ekonomisi

Bağışıklığı 
Destekleyen 
Vitaminlerin 
Kullanımı
Prof.Dr. Banu Çaycı’’82 ile 
“Covid -19 Enfeksiyonu 
Sürecinde Bağışıklığı 
Destekleyen 
Vitaminlerin Kullanımı” 
hakkında konuştuk.

Prof.Dr. Refet 
Gürkaynak’92 ile “Yeni 
Politikalar Işığında Türkiye 
Ekonomisi” hakkında 
konuştuk.
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KİD, 5. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Kolejli İş İnsanları Derneği, 5. Olağan Genel Kurul 
toplantısını 28 Mart tarihinde gerçekleştirdi. 
Genel Kurul’u takiben yapılan yönetim kurulu 
toplantısında, önceki dönem Başkan Yardımcısı 
olarak görev yapan Mehmet Ali Ertuğrul’83, 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 

KİD Olağan Genel Kurulu’nda, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Dernek 
Başkanı M. Hakan Çınar bir açılış konuşması 
gerçekleştirdi. Önceki Başkan Uğur Boz’un 
divan başkanlığını üstlendiği toplantıda faaliyet 
raporu, mali tablolar ve denetleme kurulu 
raporları okundu ve oy birliği ile ibra edildi. 

Tüzük değişikliği ile ilgili maddelerin de 
görüşüldüğü toplantının devamında dernek 
organlarının seçilmesi maddesinde Mehmet Ali 
Ertuğrul tarafından sunulan liste kabul edildi.

Takiben yapılan yönetim kurulu toplantısında, 
Kolejli İş İnsanları Derneği’nin yeni döneminde 
görev dağılımı; 
Mehmet Ali Ertuğrul (83) - Başkan, Şeref 
Topkaya (84) - Başkan Yardımcısı, Saadet 
Bülbüloğlu Kaya (86) - Başkan Yardımcısı, 
Mehmet Ayrancıoğlu (97) - Sayman Üye, Hayal 
Olcay (80) - Üye, Kağan Usluel (82) - Üye, Şeniz 
Yarcan (83) – Üye, Mizyal Hergül (90) - Üye, 
Görkem Elverici (92) - Üye, Serhat İpek (92) – 
Üye şeklinde gerçekleşti.

Üyelerin yoğun katılımı ile yapılan Genel 
Kurul’da, 3 yıl süreyle görev yapmış olan 
yönetim, denetim, disiplin kurulları ve istişare 
konseyi üyelerine teşekkür edilerek, katılan tüm 
üyelere geliri TED burs fonuna aktarılan TED 
çikolata takdim edildi.
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Suna Özbek Callahan'64
Ender Lay'68

Leyla Leyal Oğuz Özkan'62
Doğan Dinç'59

Ahmet Harun Karatosun'84
Mahmut Nahit Silivri'74

Murat Çakmak'91
Ayça Özveren Erman'64
Ahmet Turgay Üstel'71

Ali İhsan Ersan Öztürk'61
Ufuk Yaramış'87

Betül Arısoy Görün'71

KAYBETTİKLERİMİZ...

Muharrem Timuçin 
-Lise Kısmı Eski Matematik ve Fizik 

Öğretmeni
Nihat Sobacı 

-Lise Kısmı Fizik Öğretmeni
Yüksel Hayırlıoğlu

-İlkokul Kısmı Emekli Sınıf Öğretmeni
Nedime Madanoğlu 

-İlkokul Kısmı Emekli Sınıf Öğretmeni
Emine Pınar Koralp

-İlkokul Kısmı Emekli İngilizce Öğretmeni
Neriman Duranoğlu Saryal

-Ortaokul Kısmı Emekli Türkçe Öğretmeni
İlkin Karahan

-İlkokul Kısmı Emekli Sınıf Öğretmeni
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Suna Özbek Callahan'64
Ender Lay'68

Leyla Leyal Oğuz Özkan'62
Doğan Dinç'59

Ahmet Harun Karatosun'84
Mahmut Nahit Silivri'74

Murat Çakmak'91
Ayça Özveren Erman'64
Ahmet Turgay Üstel'71

Ali İhsan Ersan Öztürk'61
Ufuk Yaramış'87

Betül Arısoy Görün'71
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KAYBETTİKLERİMİZ...

Şaziye Meliha Sayarı Keşkekci'50
Başak Oktar'61

Halil Can Yeşilada'67
Mustafa Kemal Çavuşoğlu'59

Gürol Öngör'61
Mehmet Güven'88

Fatma Müge Tanju Topaloğlu'64
Oya Kıreri'57

Ayten Coşkunoğlu Bear'49
Nesrin Erdem Asbusoğlu'63

Suna Koç Kıraç'52
Alptekin Topalan'61
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Ertan Kahramanoğlu'62
İlal Köksal'62

Ayşen Tüccar'66 
Yavuz Onur'67

Erkan Çoban'00
Yalçın Burçak'63

Ayşe Sevi Ertüzün'65 
Sevgi Başman'54

Atilla Nazikioğlu'70
Ayşegül Arsoy Atik'66

Ender Lay'68
Suna Özbek Callahan'64
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Ertan Kahramanoğlu'62
İlal Köksal'62

Ayşen Tüccar'66 
Yavuz Onur'67

Erkan Çoban'00
Yalçın Burçak'63

Ayşe Sevi Ertüzün'65 
Sevgi Başman'54

Atilla Nazikioğlu'70
Ayşegül Arsoy Atik'66

Ender Lay'68
Suna Özbek Callahan'64



KAYBETTİKLERİMİZ...

Timur Göksel'62 
İbrahim Alaattin Gövsa'75 

Sabri Serdar Sürsal'69 (Ortaokul)
Ali Tarık Emre’75

Ayşe Nilgün Nergiz Işın'68 
Taylan Bilgel'63 
Semih Ural'84

Refi ka Hale Kolbaşı'72 
Münir Murat Onat'69 

Ahmet Ülgenerk'66 (Ortaokul) 
Tolga Oyat'86 



Anlaşmalı kuruluşlarımızı 

https://www.kolej.org.tr

Mezunlarına Özel Avantajlardan 
Yararlanabilirsiniz...

Ted Ankara Koleji 

web sitemizden takip edebilir, 



DİPLOMA SOYADI
T.C. KİMLİK NO CİNSİYETİ
DOĞUM YERİ DOĞUM TARİHİ

MEDENİ HALİ EVLİ

İLKOKUL LİSE

EV ADRESİ İŞ ADRESİ

İLÇE İLÇE
İL İL

İŞ TELEFONU

LİSE
ÖN LİSANS
LİSANS
YÜKSEK LİSANS

Emekli Çalışmıyor Emekli Çalışıyor Çalışıyor Çalışmıyor Öğrenci

Çalıştığı Sektör-Bölüm

Kurum Adı / Kuruluş Adı

İLETİŞİM METODU
İLETİŞİM ADRESİ İş

Dernek Duyuruları Vefat Duyuruları Kan Duyuruları Mutlu Gün Duyuruları

Çalışan

Bu formda yazan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ederim

TARİH : İMZA

YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI İMZA

DÖKÜMAN NO: F-PS-04-01 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ: 01.09.2017 REV NO/REV TARİHİ: 3 / 21.10.2020 TOPLAM SAYFA SAYISI: 01

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNİYET YIL BİLGİLERİ

İLETİŞİM ve ADRES BİLGİLERİ

Üye kabul edilmem halinde yıllık aidatlarımı ödeyeceğimi tüzük ve yönetmelikte yer alan koşullara uyacağımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında 
bilgilendirildiğimi, kişisel verimi kendi istek ve açık rızam ile paylaştığımı, paylaştığım verilerin Dernek bünyesinde saklamasına, gerektiğinde Dernek amaçları 
doğrultusunda kullanılmasına ve paylaşılmasına onay verdiğimi beyan ve tahahhüt ederim

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ                                                                               
ÜYE BAŞVURU FORMU

İncek Taşpınar Mah. 2800 Cad. No: 5/B 06830 Gölbaşı-Ankara Tel: 444 09 58 Gsm: 0532 111 0958 

AKADEMİK YETKİNLİK 

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

İLETİŞİM TERCİHLERİ 

AİLENİZDE TED OKULU MEZUNU VEYA TED KURUMU İLE BAĞLI OLAN VAR MI?

ÜYE KABUL BİLGİLERİ (










