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Rektörün Köşesi

İlk olan her şeyin anlaşılır bir önemi, ilginç bir 
çekiciliği ve endişelendiren bir belirsizliği vardır. 
Bu bültenin ilk sayısı da aynı özellikleri taşıyan 
bir heyecanla çıkıyor. “Nasıl bir yayın olacak bu?” 
diye merak ediyoruz. Öğrencilerimizin seslerini 
duyurabildiği bir ortam sağlayacak mı? 
Paydaşlarımıza üniversitemiz hakkında bilgi 
verecek mi? Titizlikle koruduğumuz özgür 
düşünce ortamına aynı saygı ve bağlılıkla 
sarılacak mı? Bültende dürüst, cesur, çözüm 
arayan ve öneren yazılar çıkacak mı? Her 
öğrencimiz istediğini, başkalarının 
özgürlüklerine dokunmadan ve farklı 
düşüncelere hoşgörü göstererek yazıp 
paylaşabilecek mi?  Bu bülten teknolojik 
gelişmelerden yararlanıp daha geniş bir kitleye 
daha verimli bir şekilde ulaşabilecek mi? 
Hepimizin bir sonraki sayısını sabırsızlıkla 
beklediği bir yayına dönüşebilecek mi?

Bütün bu sorulara “Evet!” yanıtını veren bir ‘TEDÜ Bülteni’ 
bekliyorum sizlerden, hepinizden, hepimizden! 
Öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin, çalışanlarımızın ve 
diğer paydaşlarımızın düşüncelerini rahatlıkla paylaştığı, 
sahiplendiği, üniversitemizin bireysel yetileri, yaratıcılığı 
destekleyerek toplumsal faydaya dönüştürmedeki rolünün 
altını çizen, bugünün yurttaşlarını,  geleceğin liderlerini 
yetiştirmeye verdiği özeni yansıtan ve bu ülkeye değer katan bir 
yükseköğretim kurumu olduğunu gösteren bir yayın 
bekliyorum sizlerden.
Tabii ki biliyorum, böyle bir yayın hazırlamanın kolay bir 
mücadele olmadığını, gencecik omuzlarınıza ağır 
sorumluluklar yüklediğini; ama aynı zamanda biliyorum ki, 
sizler bu sorumluluğun altından kalkabilecek karaktere ve bu 
mücadeleden zaferle çıkacak yetkinliklere sahip bireylersiniz. 
Sizlerin bu yayına ilkelerinizden hiçbir taviz vermeden, 
üniversitemizi koruyarak, bütün insanlığa sevgi ile yaklaşarak 
hayat vereceğinize, eminim.
Sizleri daha yolun başında tebrik ediyorum: Böyle bir 
girişimde bulunmak cesaret ister, inanç ve tutku gerektirir. Bu, 
şimdiden bir  başarıdır.  Sizlerle gurur duyuyorum. Her zaman 
yanınızdayım.

Yolunuz açık olsun. 
Prof. Dr. M. Murat TARIMCILAR
Rektör 

Özgür düşünce ortamında fikir ve bilgi paylaşımını 
desteklemeyi; üniversitemizin daha yaratıcı, katılımcı ve 
üretken bireyler yetiştirme amaçlarına katkı sağlamayı 
hedeflemektedir. Bu doğrultuda fikir, sanat ve edebiyat 
temalı bir e-dergi platformu olarak kurulmuş Kronos 
(https://kronosdergi.com), basılı yayının ötesinde, 
zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın, geniş kitlelere 
ulaşma amacı gütmektedir. Düşünen, yazan, çizen ve 
paylaşmak isteyen tüm arkadaşlarımızı bu platforma 
bekliyoruz.

TEDÜ Basın ve Yayın Topluluğu
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TEDÜ Fotoğrafçılık Topluluğu

TEDÜ Fotoğrafçılık Topluluğu ilk olarak 2015 
yılında TEDÜ Radyo ve İletişim Topluluğu’nun 
altında “TEDÜ Radyo ve İletişim Topluluğu 
Fotoğrafçılık Birimi” olarak faaliyete geçmiştir. İlk 
yılında Temel Düzey Fotoğrafçılık dersleri 
düzenlemiştir ve yaptığı Ulus – Ankara Kalesi 
gezisiyle TED Üniversitesi’nin ilk öğrenci sergisi 
olan “Anküra’yı Okumak” fotoğraf  sergisini 
açmıştır. 2016 yılında Temel Düzey Fotoğrafçılık 
derslerinin yanı sıra, Fotoğrafçılık Birimi’nin 
kurucu başkanı Batuhan Önder ve kurucu başkan 
yardımcısı Zeynep Çakır, TEDÜ Mimarlık ve 
Tasarım Topluluğu’nun düzenlediği Tasarım 
Pazarı etkinliğinde Minimalizm üzerine workshop 
eğitimi vermişlerdir. 

TEDÜ Fotoğrafçılık Topluluğu olarak üye- 
lerimize fotoğrafçılık eğitimi vermenin yanı sıra, 
fotoğrafın gücünü ve potansiyelini görmelerine 
yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Her şeyin 
görselleştirildiği, görsel öğelerin son derece ön 
planda olduğu günümüz dünyasında, fotoğrafın 
harekete geçirici/ sakinleştirici gücü büyük önem 
kazanmış durumdayken,keli- melerin yetersiz 
kaldığı durumlarda gözler başlar olayları 
aktarmaya. Bu sebeple, fotoğrafın yalnızca bir 
sanat dalından fazlası olduğunu, bir mesaj vermek 
veya bir hikâye anlatmak için bazen en güzel yolun 
bir fotoğraf  karesi olduğunu göstererek 
üyelerimizin ufuklarını genişletmeyi amaçlıyoruz.

TEDÜ Kültür Ve Sanat Topluluğu
TEDÜ Kültür Sanat Topluluğu, öğrencilerin 
talepleri ve topluluğun vizyonu doğrultusunda 
TEDÜ öğrencilerinin yeni ilgi alanları 
keşfederek kültür sanat ile iç içe olmasını 
amaçlar. Öncelikli hedefi; vizyonu geniş, sosyal 
çevrelere kolayca adapte olan, kariyer sahibi 
yetkin bireyleri TED ailesine kazandırmak olan 
bu topluluk, yaratıcı pek çok etkinlik fikri ve 
yöntemleri ile etkinlikler planlamaktadır. 
Kurulduğu günden itibaren konser, müze ve 
sergi gezileri, opera, bale ve tiyatro etkinlikleri 
düzenleyen, üniversite içerisinde gerçekleşen 
organizasyonlarda küratörlük yapan ve diğer 
topluluklarla işbirliği içinde çalışan topluluk 
yeni dönemde de yaratıcı ve özgün etkinlik 
fikirleri ile organizasyonlarını artırarak büyümeyi 
hedeflemektedir.  
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TEDÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk’ün 
ilkelerini, devrimlerini, düşünüş sistemini, 
devrimlerinin bugünkü sonuçlarını ve yarınlara 
doğal uzantılarını, yapıtlarını ve toplumsal 
davranışları inceleme, araştırma konusu yapmak, 
bunları tehlikeye düşüren gerici adım ve akımlarla, 
yasalar çerçevesinde düşün savaşı vermek amacıyla 
üniversitemizin tüm öğrencilerine açık olarak 
kurulmuştur. Topluluk olarak temel hedefimiz 
Atatürkçülüğü iyi özümsemiş; ülkesinde ve 
dünyada gelişen olaylara duyarlı; entelektüel bilgi 
birikimi ve görgüsü yüksek, aydın bir gençlik 
yaratmaktır. En temel amacımız Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ışığında ilerleyen bir gençlik yaratmak 
ve aynı zamanda kişiler arasında birlik ve 
beraberlik duygusu geliştirmektir.
 
Günümüzde her ne kadar onu ve onun varlığını 
unutturmaya çalışsalar da, emperyalizme karşı ilk 
Kurtuluş Savaşını veren bu ülkenin gençleri olarak 
ona ve fikirlerine bağlanmaya çalışmak. Atatürk bir 
konuşmasında “ Beni görmek demek, behemehâl 
yüzümü görmek değildir. Benim düşüncelerimi, 
benim duygularımı anlıyorsanız bu kâfidir.“ 
demiştir. Onun için yapmamız gereken görevleri 
Büyük Önder’imizin Bursa Nutuk’undan alıyoruz.
 
İlk etkinliğimiz olan  “ Kadın, Yasalar ve Atatürk “ 
konferansını Türkiye Barolar Birliği Başkan'ı Metin 
Feyzioğlu’nun katılımı ile gerçekleştirdik. 
Cumhuriyetin varoluş ilkelerinden; laikliğin 
Cumhuriyetimizin yapıtaşı olduğundan ve onun 
anayasa için öneminden konuştuk ve sonra 
Atatürk’ün kadına verdiği önem ve değere karşılık, 
kadının toplumdaki yerinden, kadın – erkek 
eşitliğinden ve anayasanın kadını ne kadar 
koruduğundan ya da koruyamadığından.
 

Neler Yapmayı Düşünüyoruz?
 
Geleneksel hale getirmek istediğimiz “ Perşembe 
Toplantıları “ düzenlemek istiyoruz. Bu toplantılarda 
Atatürk hakkında konuşmak, onun hakkında 
yazılmış veya söylenmiş şeyleri yorumlamak. “ Neden 
böyle yapmış “ veya “ Neden böyle düşünmüş “ diye 
düşünerek Atatürkçü düşünce algısını yaratmak;   
Atatürk’ün sanata ve gazeteciye verdiği değer 
ortadayken, bazı dönemlerde neden bu iki kurumun 
baskıya uğradığını anlamak;
 
Atatürk’ün savaş zamanlarına dayanan Maarif  
Kongresinde planladığı düşüncelerinden, eğitim 
metodundan, eğitim için planlarını yorumlamak.
 
“Gençler, cesaretimizi pekiştiren ve sürdüren sizsiniz. 
Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültürlü insanlık 
faziletinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en 
değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni kuşaklar, 
gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu 
yüceltecek ve sürdürecek olan sizsiniz.” 

( Mustafa Kemal ATATÜRK)
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TED Üniversitesi Medya Topluluğu
 
TEDÜ Medya Topluluğu, okulumuzun ilk 
senesinde TEDÜ Radyo ve İletişim Topluluğu adı 
altında kurulmuş olan, ardından Fotoğrafçılık ve 
Basın-Yayın birimlerini bünyesine katarak 
güçlenmiş olan naçizane bir topluluktur. Hemen az 
önce bahsedildiği üzere Medya Topluluğumuz üç 
adet ana birimden oluşmaktadır; tamamen 
profesyonel altyapıya sahip ve işler durumda bir 
radyoya sahip olan Radyo Birimi, sayısız etkinlik ve 
eğitimlerle kendi başına adeta bir topluluk gibi 
çalışan Fotoğrafçılık Birimi ve çıkardığı / çıkaracağı 
kaliteli yayınlar ile Basın-Yayın Birimi.

RADIOTEDÜ isimli radyomuz yedi gün yirmi 
dört saat türlü türlü platformlardan 
(www.radiotedu.com ve nice mobil radyo 
uygulamalar), değerli dinleyenlerimize her 
lezzetten müzik hizmeti vermekte, ayrıca hem 
öğrencilerimiz hem akademisyenlerimiz hem de 

TEDÜ EduAction Topluluğu
EduAction Topluluğu, eğitimin dünyayı 
değiştireceğine inanan, çevresine duyarlılığı 
yüksek, kendini geliştirmeye her zaman açık 
bireyler yetiştirmeyi hedefleyen bir öğrenci 
topluluğudur. TED Üniversitesi öğrencilerinin 
entelektüel, sosyal gelişimini yıl içerisinde yaptığı 
çeşitli etkinliklerle destekler, onlara çevreyi tanıma 
fırsatı yaratır. Sosyal sorumluluk bilincini 
arttırmaya yönelik etkinlikleri topluluğumuz 
bünyesinde bulabilir, arkadaşlarınızla güzel vakit 
geçirirken topluma faydalı olabilirsiniz. Çeşitli 
konularda seminerler, film gösterimleri, 
belgesellere ev sahipliği yapan topluluğumuz 
geçtiğimiz yıl ilk defa 'AŞK Temalı PDR Günü' 
etkinliği düzenledi. Bu etkinlikle, Ankara ili PDR 
alanındaki arkadaşlarımızı bir araya getiren 
EduAction, güzel bir etkinlik dizisinin başlangıcı 
olmuştur. Üniversite yılları kendimizi geliştirmek, 
çevreye faydalı olabilmeyi öğrenmek için en ideal 
zamandır. Bu zamanda sen de sosyalleşmek, 
kültürel birikimine katkıda bulunmak, çevreye 
duyarlı bir birey haline gelmek istiyorsan, seni de 
aramıza bekliyoruz!

başarılı girişimcilerle, uzman yöneticilerle ve 
değerli hocalarla çeşitli söyleşiler 
düzenlemektedir, bunun yanı sıra topluluğumuz 
bu söyleşilerde öğrenilen bilgileri pratiğe 
çevirebilmek için çeşitli şirket gezileri, yarışmalar, 
kariyer zirveleri ve çeşitli eğitimler ve atölyeler 
düzenlemektedir.
2016-2017 Dönemi için Topluluğumuzun 
Hedefleri
•     İş ve Kariyer Zirvesi
•     Şirket gezileri
•     Girişimcilik Yarışmaları
•     Girişimcilik Günleri

Sosyal Medya: 
Twitter: http://twitter.com/Teduems 
Facebook: https://www.facebook.com/teduems 
Instagram: http://instagram.com/Teduems 
Linkedin: https://www.linkedin.com/teduems

TEDÜ Logos Topluluğu
TEDÜ Logos Topluluğu, üniversitemizin açıldığı ilk 
seneden itibaren, ötekileştirmeye, ırkçılığa, homo 
fobiye, cinsiyetçiliğe, trans fobiye ve her türlü 
ayrımcılığa karşı olan öğrenci topluluğudur. 
Günümüzde git gide artan nefret suçları, kadın 
cinayetleri ve umutsuzluk ortamı Logos Topluluğunun 
ana gündemini oluşturmaktadır ve bunlara karşı 
mücadele etmek için çeşitli etkinlikler 
düzenlemektedir. 'Yaşayan Kütüphane' bu etkinlikler 
arasında büyük bir rol oynar. Yaşayan Kütüphanenin 
amacı insanların önyargı sahibi olduğu kesimlerle 
birebir iletişim kurmasını sağlayarak önyargıları 
minimize etmektir. Diğer bir değişle Yaşayan 
Kütüphane, TED Üniversitesi öğrencilerine 
önyargısız bir hava sahası sunmaktadır. Logos 
Topluluğu olarak başka bir dünyanın mümkün 
olduğunu biliyor ve daha iyi bir dünya düşleyen 
herkesi yanımızda görmek istiyoruz.

TEDU MUN Society
We Are the People in Suits!

Model United Nations is a simulation of  UN 
which students represents a country in a UN 
committee. TEDUMUN is one of  the rooted and 
most active society in our university with special 
thanks to Mr. Tarımcılar and Mrs. Yesilyurt 
Gündüz. We arranged lots of  meetings, 
participated conferences and are honored by 
awards. Also one of  the most prestigious 
conference; EuroAsia MUN 2015 took place in 
our university. If  you are interested in global issues 
and want to find solutions to them, we are waiting 
for you! MUN turns you into a public speaker, 
makes you an informed, self-confident and 
sensitive person as well as developing your English 
skills and diplomatic attitude. You are going to 
learn all the procedures and love MUN by heart. If  
you have any questions, don’t hesitate to ask us. Be 
a part of  our family; follow us on Facebook, 
Instagram, Twitter (@tedumun) and keep in 
touch! We are looking forward to meet you!

TEDÜ Girişimcilik ve İşletme Topluluğu
 
TEDÜ EMS, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 
ortak kurmuş olduğu, her fakülte ve bölümden 
öğrencinin yer aldığı bir kariyer topluluğudur. Ana 
ilkesi her alanda girişimciliği teşvik etmek olan 
EMS, üniversite öğrencilerini iş dünyasına 
hazırlamayı hedefler. Üyelerinin girişimciliğe ve 
yöneticiliğe ilgilerini arttırmayı, teorik bilgilerini 
pratiğe çevirmelerini ve iş dünyasına daha bilinçli 
ve tecrübeli bir başlangıç yapmalarını sağlamak 
amacıyla kurulmuştur. Bu amaçları doğrultusunda 

radyomuzun bünyesinde yer alan DJ dostlarımız ile 
farklı türlerden programlara  sahne olmaktadır. 
Sezon içerisinde verilen diksiyon, radyoculuk ve 
programcılık eğitimleri ile radyoculuğun ‘ne’ 
olduğu ve programcılık sürecinin ‘nasıl’ işlediği 
kapsamlı bir biçimde değerli dostlarımıza 
aktarılabilmektedir. Eğitimlerimizden koşulsuz 
şartsız herkes faydalanabilmekte, eğitimler 
bittiğinde ise tam teşekküllü amatör bir radyocu 
olan dostlarımıza RADIOTEDÜ bünyesinde 
‘civciv kuşağı’ altında hayallerindeki radyo 
programı yapma fırsatı tanınmaktadır. Radyo 
birimimiz okulun açıldığı ilk seneden bu yana 
fazlası ile aktif  bir şekilde, öğrencilerimize diksiyon 
eğitimi, radyoculuk ve programcılık eğitimleri 
vermiş, kendilerine bu eğitimlerin sonucunda mis 
gibi birer sertifika da kazandırmıştır. Eğitimleri 
veren üstatlar, Ankara’da tanınmış radyocular 
olup, okulumuza ders saati ayak bastıklarında tüm 
enerjisini olabildiğince yansıtan eğitimci radyocu 
ustalarımızdır. Haftalık rutinde programlarımız 
sürüyor olup, içerikleri; sohbet, müzik ve eğlence 
olarak tanımlanmıştır. Yukarıda bahsedildiği gibi 
tamamen profesyonel bir yayın odasına ve 
prodüksiyon odasına sahip RADIOTEDÜ, zaten 
yüksek olan hızını artırmak için yeni çalışma 
arkadaşlarını da ekibine dahil etme ve onları 
yetiştirme çabası içerisindedir.

Fotoğrafçılık Birimimiz (artık TEDÜ Fotoğrafçılık 
Topluluğu ismi ile kendi başlarına bir topluluklar.) 
ilk olarak 2015 yılında TEDÜ Medya 
Topluluğu’nun altında “TEDÜ Radyo ve İletişim 
Topluluğu Fotoğrafçılık Birimi” olarak faaliyete 
geçmiştir. İlk yılında Temel Düzey Fotoğrafçılık 
dersleri düzenlemiştir ve yaptığı Ulus – Ankara 
Kalesi gezisi ile TED Üniversitesi’nin ilk öğrenci 
sergisi olan “Anküra’yı Okumak” isimli fotoğraf  
sergisini açmıştır. 2016 yılında Temel Düzey 
Fotoğrafçılık derslerinin yanı sıra, Fotoğrafçılık 
Birimi’nin kurucu başkanı Batuhan Önder ve 
kurucu başkan yardımcısı Zeynep Çakır, TEDÜ 
Mimarlık ve Tasarım Topluluğu’nun düzenlediği 
Tasarım Pazarı etkinliğinde Minimalizm üzerine 
workshop eğitimi vermişlerdir. Ek olarak, 
Safranbolu ve Eskişehir’e düzenlenen gezilerle 
üyelerinin fotoğrafçılık konusundaki becerileri 
geliştirilmiş, yeni yerlerin ve yeni insanların 
tanınmasıyla üyeler kendilerini birçok yönden 
geliştirme fırsatı bulmuşlardır. İkinci yılında açtığı 

“TEDÜ Fotoğrafçılık Yıl Sonu Sergisi’nde 14 üyemizin 
toplam 30 adet fotoğrafı sergilenmiştir ve sergiye 
yaklaşık 100 kişi katılmıştır. 2016 Bahar Yarıyılının 
sonunda topluluk olmak için yaptıkları başvuru kabul 
edilmiş, kendileri çalışkanlıkları ve projecilikleri ile 
Medya Topluluğu’nun gururu olarak, 
topluluğumuzdan bağımsızlıklarını ilan edip TEDÜ 
Fotoğrafçılık Topluluğu olmuşlardır.

Basın-Yayın Birimimiz, TEDÜ Medya Topluluğu 
altında kurulmuştur. Özgür düşünce ortamında fikir ve 
bilgi paylaşımını desteklemeyi; üniversitemizin daha 
yaratıcı, katılımcı ve üretken bireyler yetiştirme 
amaçlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu 
doğrultuda bir e-dergi platformu olarak kurulmuş 
Kronos (https://kronosdergi.com), basılı yayının 
ötesinde, zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın, geniş 
kitlelere ulaşma amacı gütmektedir.

Medya Topluluğu profesyonel kişiler ile eğitimler 
veriyor. Medya Topluluğu partiler veriyor, etkinlikler 
düzenliyor. Medya Topluluğu diğer üniversite 
topluluklarıyla koordine şekilde etkinlikler ayarlıyor. 
Medya Topluluğu kısacası senin ve tüm TEDÜ’lülerin 
idealindeki radyoculuk, fotoğrafçılık ve yayıncılık 
hayallerinin fiziksel karşılığı.

TEDÜ TİYATRO TOPLULUĞU
2012 Aralık ayında kurulan TEDÜ Tiyatro Topluluğu, 
üyelerine tiyatroyu sevdirmeyi, onlara daha aktif  bir 
üniversite hayatı geçirmelerinde yardımcı olmayı, 
okulumuzda bir tiyatro kültürü oluşturmayı ve 
okulumuzdaki genç yeteneklerin ortaya çıkmasında 
yardımcı olmayı amaçlamıştır. Bu amaçlar 
doğrultusunda geçtiğimiz dönemlerde Devlet 
Tiyatrosu sanatçıları ile atölye çalışmaları yapılmıştır, 
pandomim dersleri verilmiştir ve çeşitli oyunlara toplu 
bilet organizasyonları düzenlenmiştir.

Bunların dışında TEDÜ Tiyatro Topluluğu, Atila 
Oğultekin'in yönetmenliğinde "Resimli Osmanlığı 
Tarihi", "Keşanlı Ali Destanı", "Halkın Ekmeği" ve 
"Rumuz Goncagül" oyunlarını çeşitli Devlet 
Tiyatroları sahnelerinde sergilemiş ve üyelerine sahne 
deneyimi kazandırmıştır. Her geçen sene artan üye 
sayısıyla beraber topluluk etkinliklerin arttırılmasını 
ve okulumuzda daha çok kişiye ulaşmayı 
hedeflemektedir. "
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TED Üniversitesi Medya Topluluğu
 
TEDÜ Medya Topluluğu, okulumuzun ilk 
senesinde TEDÜ Radyo ve İletişim Topluluğu adı 
altında kurulmuş olan, ardından Fotoğrafçılık ve 
Basın-Yayın birimlerini bünyesine katarak 
güçlenmiş olan naçizane bir topluluktur. Hemen az 
önce bahsedildiği üzere Medya Topluluğumuz üç 
adet ana birimden oluşmaktadır; tamamen 
profesyonel altyapıya sahip ve işler durumda bir 
radyoya sahip olan Radyo Birimi, sayısız etkinlik ve 
eğitimlerle kendi başına adeta bir topluluk gibi 
çalışan Fotoğrafçılık Birimi ve çıkardığı / çıkaracağı 
kaliteli yayınlar ile Basın-Yayın Birimi.

RADIOTEDÜ isimli radyomuz yedi gün yirmi 
dört saat türlü türlü platformlardan 
(www.radiotedu.com ve nice mobil radyo 
uygulamalar), değerli dinleyenlerimize her 
lezzetten müzik hizmeti vermekte, ayrıca hem 
öğrencilerimiz hem akademisyenlerimiz hem de 

başarılı girişimcilerle, uzman yöneticilerle ve 
değerli hocalarla çeşitli söyleşiler 
düzenlemektedir, bunun yanı sıra topluluğumuz 
bu söyleşilerde öğrenilen bilgileri pratiğe 
çevirebilmek için çeşitli şirket gezileri, yarışmalar, 
kariyer zirveleri ve çeşitli eğitimler ve atölyeler 
düzenlemektedir.
2016-2017 Dönemi için Topluluğumuzun 
Hedefleri
•     İş ve Kariyer Zirvesi
•     Şirket gezileri
•     Girişimcilik Yarışmaları
•     Girişimcilik Günleri

Sosyal Medya: 
Twitter: http://twitter.com/Teduems 
Facebook: https://www.facebook.com/teduems 
Instagram: http://instagram.com/Teduems 
Linkedin: https://www.linkedin.com/teduems

TEDÜ Logos Topluluğu
TEDÜ Logos Topluluğu, üniversitemizin açıldığı ilk 
seneden itibaren, ötekileştirmeye, ırkçılığa, homo 
fobiye, cinsiyetçiliğe, trans fobiye ve her türlü 
ayrımcılığa karşı olan öğrenci topluluğudur. 
Günümüzde git gide artan nefret suçları, kadın 
cinayetleri ve umutsuzluk ortamı Logos Topluluğunun 
ana gündemini oluşturmaktadır ve bunlara karşı 
mücadele etmek için çeşitli etkinlikler 
düzenlemektedir. 'Yaşayan Kütüphane' bu etkinlikler 
arasında büyük bir rol oynar. Yaşayan Kütüphanenin 
amacı insanların önyargı sahibi olduğu kesimlerle 
birebir iletişim kurmasını sağlayarak önyargıları 
minimize etmektir. Diğer bir değişle Yaşayan 
Kütüphane, TED Üniversitesi öğrencilerine 
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Topluluğu olarak başka bir dünyanın mümkün 
olduğunu biliyor ve daha iyi bir dünya düşleyen 
herkesi yanımızda görmek istiyoruz.

TEDU MUN Society
We Are the People in Suits!

Model United Nations is a simulation of  UN 
which students represents a country in a UN 
committee. TEDUMUN is one of  the rooted and 
most active society in our university with special 
thanks to Mr. Tarımcılar and Mrs. Yesilyurt 
Gündüz. We arranged lots of  meetings, 
participated conferences and are honored by 
awards. Also one of  the most prestigious 
conference; EuroAsia MUN 2015 took place in 
our university. If  you are interested in global issues 
and want to find solutions to them, we are waiting 
for you! MUN turns you into a public speaker, 
makes you an informed, self-confident and 
sensitive person as well as developing your English 
skills and diplomatic attitude. You are going to 
learn all the procedures and love MUN by heart. If  
you have any questions, don’t hesitate to ask us. Be 
a part of  our family; follow us on Facebook, 
Instagram, Twitter (@tedumun) and keep in 
touch! We are looking forward to meet you!

TEDÜ Girişimcilik ve İşletme Topluluğu
 
TEDÜ EMS, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin 
ortak kurmuş olduğu, her fakülte ve bölümden 
öğrencinin yer aldığı bir kariyer topluluğudur. Ana 
ilkesi her alanda girişimciliği teşvik etmek olan 
EMS, üniversite öğrencilerini iş dünyasına 
hazırlamayı hedefler. Üyelerinin girişimciliğe ve 
yöneticiliğe ilgilerini arttırmayı, teorik bilgilerini 
pratiğe çevirmelerini ve iş dünyasına daha bilinçli 
ve tecrübeli bir başlangıç yapmalarını sağlamak 
amacıyla kurulmuştur. Bu amaçları doğrultusunda 

radyomuzun bünyesinde yer alan DJ dostlarımız ile 
farklı türlerden programlara  sahne olmaktadır. 
Sezon içerisinde verilen diksiyon, radyoculuk ve 
programcılık eğitimleri ile radyoculuğun ‘ne’ 
olduğu ve programcılık sürecinin ‘nasıl’ işlediği 
kapsamlı bir biçimde değerli dostlarımıza 
aktarılabilmektedir. Eğitimlerimizden koşulsuz 
şartsız herkes faydalanabilmekte, eğitimler 
bittiğinde ise tam teşekküllü amatör bir radyocu 
olan dostlarımıza RADIOTEDÜ bünyesinde 
‘civciv kuşağı’ altında hayallerindeki radyo 
programı yapma fırsatı tanınmaktadır. Radyo 
birimimiz okulun açıldığı ilk seneden bu yana 
fazlası ile aktif  bir şekilde, öğrencilerimize diksiyon 
eğitimi, radyoculuk ve programcılık eğitimleri 
vermiş, kendilerine bu eğitimlerin sonucunda mis 
gibi birer sertifika da kazandırmıştır. Eğitimleri 
veren üstatlar, Ankara’da tanınmış radyocular 
olup, okulumuza ders saati ayak bastıklarında tüm 
enerjisini olabildiğince yansıtan eğitimci radyocu 
ustalarımızdır. Haftalık rutinde programlarımız 
sürüyor olup, içerikleri; sohbet, müzik ve eğlence 
olarak tanımlanmıştır. Yukarıda bahsedildiği gibi 
tamamen profesyonel bir yayın odasına ve 
prodüksiyon odasına sahip RADIOTEDÜ, zaten 
yüksek olan hızını artırmak için yeni çalışma 
arkadaşlarını da ekibine dahil etme ve onları 
yetiştirme çabası içerisindedir.

Fotoğrafçılık Birimimiz (artık TEDÜ Fotoğrafçılık 
Topluluğu ismi ile kendi başlarına bir topluluklar.) 
ilk olarak 2015 yılında TEDÜ Medya 
Topluluğu’nun altında “TEDÜ Radyo ve İletişim 
Topluluğu Fotoğrafçılık Birimi” olarak faaliyete 
geçmiştir. İlk yılında Temel Düzey Fotoğrafçılık 
dersleri düzenlemiştir ve yaptığı Ulus – Ankara 
Kalesi gezisi ile TED Üniversitesi’nin ilk öğrenci 
sergisi olan “Anküra’yı Okumak” isimli fotoğraf  
sergisini açmıştır. 2016 yılında Temel Düzey 
Fotoğrafçılık derslerinin yanı sıra, Fotoğrafçılık 
Birimi’nin kurucu başkanı Batuhan Önder ve 
kurucu başkan yardımcısı Zeynep Çakır, TEDÜ 
Mimarlık ve Tasarım Topluluğu’nun düzenlediği 
Tasarım Pazarı etkinliğinde Minimalizm üzerine 
workshop eğitimi vermişlerdir. Ek olarak, 
Safranbolu ve Eskişehir’e düzenlenen gezilerle 
üyelerinin fotoğrafçılık konusundaki becerileri 
geliştirilmiş, yeni yerlerin ve yeni insanların 
tanınmasıyla üyeler kendilerini birçok yönden 
geliştirme fırsatı bulmuşlardır. İkinci yılında açtığı 

“TEDÜ Fotoğrafçılık Yıl Sonu Sergisi’nde 14 üyemizin 
toplam 30 adet fotoğrafı sergilenmiştir ve sergiye 
yaklaşık 100 kişi katılmıştır. 2016 Bahar Yarıyılının 
sonunda topluluk olmak için yaptıkları başvuru kabul 
edilmiş, kendileri çalışkanlıkları ve projecilikleri ile 
Medya Topluluğu’nun gururu olarak, 
topluluğumuzdan bağımsızlıklarını ilan edip TEDÜ 
Fotoğrafçılık Topluluğu olmuşlardır.

Basın-Yayın Birimimiz, TEDÜ Medya Topluluğu 
altında kurulmuştur. Özgür düşünce ortamında fikir ve 
bilgi paylaşımını desteklemeyi; üniversitemizin daha 
yaratıcı, katılımcı ve üretken bireyler yetiştirme 
amaçlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu 
doğrultuda bir e-dergi platformu olarak kurulmuş 
Kronos (https://kronosdergi.com), basılı yayının 
ötesinde, zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın, geniş 
kitlelere ulaşma amacı gütmektedir.

Medya Topluluğu profesyonel kişiler ile eğitimler 
veriyor. Medya Topluluğu partiler veriyor, etkinlikler 
düzenliyor. Medya Topluluğu diğer üniversite 
topluluklarıyla koordine şekilde etkinlikler ayarlıyor. 
Medya Topluluğu kısacası senin ve tüm TEDÜ’lülerin 
idealindeki radyoculuk, fotoğrafçılık ve yayıncılık 
hayallerinin fiziksel karşılığı.

TEDÜ TİYATRO TOPLULUĞU
2012 Aralık ayında kurulan TEDÜ Tiyatro Topluluğu, 
üyelerine tiyatroyu sevdirmeyi, onlara daha aktif  bir 
üniversite hayatı geçirmelerinde yardımcı olmayı, 
okulumuzda bir tiyatro kültürü oluşturmayı ve 
okulumuzdaki genç yeteneklerin ortaya çıkmasında 
yardımcı olmayı amaçlamıştır. Bu amaçlar 
doğrultusunda geçtiğimiz dönemlerde Devlet 
Tiyatrosu sanatçıları ile atölye çalışmaları yapılmıştır, 
pandomim dersleri verilmiştir ve çeşitli oyunlara toplu 
bilet organizasyonları düzenlenmiştir.

Bunların dışında TEDÜ Tiyatro Topluluğu, Atila 
Oğultekin'in yönetmenliğinde "Resimli Osmanlığı 
Tarihi", "Keşanlı Ali Destanı", "Halkın Ekmeği" ve 
"Rumuz Goncagül" oyunlarını çeşitli Devlet 
Tiyatroları sahnelerinde sergilemiş ve üyelerine sahne 
deneyimi kazandırmıştır. Her geçen sene artan üye 
sayısıyla beraber topluluk etkinliklerin arttırılmasını 
ve okulumuzda daha çok kişiye ulaşmayı 
hedeflemektedir. "
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sergisi olan “Anküra’yı Okumak” isimli fotoğraf  
sergisini açmıştır. 2016 yılında Temel Düzey 
Fotoğrafçılık derslerinin yanı sıra, Fotoğrafçılık 
Birimi’nin kurucu başkanı Batuhan Önder ve 
kurucu başkan yardımcısı Zeynep Çakır, TEDÜ 
Mimarlık ve Tasarım Topluluğu’nun düzenlediği 
Tasarım Pazarı etkinliğinde Minimalizm üzerine 
workshop eğitimi vermişlerdir. Ek olarak, 
Safranbolu ve Eskişehir’e düzenlenen gezilerle 
üyelerinin fotoğrafçılık konusundaki becerileri 
geliştirilmiş, yeni yerlerin ve yeni insanların 
tanınmasıyla üyeler kendilerini birçok yönden 
geliştirme fırsatı bulmuşlardır. İkinci yılında açtığı 

“TEDÜ Fotoğrafçılık Yıl Sonu Sergisi’nde 14 üyemizin 
toplam 30 adet fotoğrafı sergilenmiştir ve sergiye 
yaklaşık 100 kişi katılmıştır. 2016 Bahar Yarıyılının 
sonunda topluluk olmak için yaptıkları başvuru kabul 
edilmiş, kendileri çalışkanlıkları ve projecilikleri ile 
Medya Topluluğu’nun gururu olarak, 
topluluğumuzdan bağımsızlıklarını ilan edip TEDÜ 
Fotoğrafçılık Topluluğu olmuşlardır.

Basın-Yayın Birimimiz, TEDÜ Medya Topluluğu 
altında kurulmuştur. Özgür düşünce ortamında fikir ve 
bilgi paylaşımını desteklemeyi; üniversitemizin daha 
yaratıcı, katılımcı ve üretken bireyler yetiştirme 
amaçlarına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu 
doğrultuda bir e-dergi platformu olarak kurulmuş 
Kronos (https://kronosdergi.com), basılı yayının 
ötesinde, zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın, geniş 
kitlelere ulaşma amacı gütmektedir.

Medya Topluluğu profesyonel kişiler ile eğitimler 
veriyor. Medya Topluluğu partiler veriyor, etkinlikler 
düzenliyor. Medya Topluluğu diğer üniversite 
topluluklarıyla koordine şekilde etkinlikler ayarlıyor. 
Medya Topluluğu kısacası senin ve tüm TEDÜ’lülerin 
idealindeki radyoculuk, fotoğrafçılık ve yayıncılık 
hayallerinin fiziksel karşılığı.

TEDÜ TİYATRO TOPLULUĞU
2012 Aralık ayında kurulan TEDÜ Tiyatro Topluluğu, 
üyelerine tiyatroyu sevdirmeyi, onlara daha aktif  bir 
üniversite hayatı geçirmelerinde yardımcı olmayı, 
okulumuzda bir tiyatro kültürü oluşturmayı ve 
okulumuzdaki genç yeteneklerin ortaya çıkmasında 
yardımcı olmayı amaçlamıştır. Bu amaçlar 
doğrultusunda geçtiğimiz dönemlerde Devlet 
Tiyatrosu sanatçıları ile atölye çalışmaları yapılmıştır, 
pandomim dersleri verilmiştir ve çeşitli oyunlara toplu 
bilet organizasyonları düzenlenmiştir.

Bunların dışında TEDÜ Tiyatro Topluluğu, Atila 
Oğultekin'in yönetmenliğinde "Resimli Osmanlığı 
Tarihi", "Keşanlı Ali Destanı", "Halkın Ekmeği" ve 
"Rumuz Goncagül" oyunlarını çeşitli Devlet 
Tiyatroları sahnelerinde sergilemiş ve üyelerine sahne 
deneyimi kazandırmıştır. Her geçen sene artan üye 
sayısıyla beraber topluluk etkinliklerin arttırılmasını 
ve okulumuzda daha çok kişiye ulaşmayı 
hedeflemektedir. "

TEDU E-SPORT Topluluğu
TEDU E-Sports topluluğu olarak öncelikli olarak 
amacımız E-Sports algısını oyun oynayan çocuklar 
çerçevesinden dışarı çıkarmaktır. Teknolojinin 
hayatımızın en önemli parçası haline geldiği bu 
dönemde internet üzerinden oynanan rekabetçi 
oyunları göz ardı etmek imkânsızdır. Türkiye’de 
yeni yeni gelişmekte olan E-Sports kavramı Kore, 
Çin, Amerika gibi ülkelerde saygıyla ve heyecanla 
karşılanan bir olgudur. Bizde okulumuzda 
E-Sports kavramını ön plana çıkarmak ve 
yapacağımız etkinlikler, oluşturacağımız takımlar 
ve internet üzerinden yapmayı planladığımız 
yayınlarla okulumuzu temsil etmek ve hem 
rekabetçi arenada hem de yayınlarla okulumuza 
başarılar getirmek istiyoruz. 
TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Topluluğu, üniversitemizin eğitim ve öğretim 
faaliyetlerine başladığı sene itibariyle kurulan 
topluluklardan biridir. Topluluğumuz sadece 
mimarlık öğrencilerinin değil, aynı zamanda 
okulumuzdaki diğer bölümlerin de öğrencilerinin, 
sanat ve tasarım kültürünü yaymayı amaçlarken, 
çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin 
birbirleriyle kaynaşmasını sağlamaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin 
başında geçtiğimiz yıl içerisinde iki kokteyl 
düzenlemek geldi. Topluluğumuz aynı zamanda 
mimarlık jürilerinden önce, haftanın belirli günleri 
ve saatlerinde, öğrencileri stresli ortamlarından az 
da olsa uzaklaştırabilmek için okulumuzun 

loungelarında kahve günleri düzenlemiştir. 
Topluluğumuzun kendi içinde bir tasarım ekibi ve 
her ay düzenli olarak yayınlanan theVOID yayını 
vardır. Aynı zamanda öğrencilerimizin yazdığı 
yazıların ve çektiği fotoğrafların paylaşıldığı ve yıl 
içerisinde düzenlenen etkinliklerden haberdar 
olabilecekleri herkese açık bir blog hesabı 
bulunmaktadır. Buradaki paylaşımlara da 
h t t p : / / t h e v o i d t e d u . t u m b l r. c o m / 
hesabından ulaşabilirsiniz. 

TEDÜ Mimarlık ve Tasarım Topluluğu 
Mimarlık ve Tasarım Topluluğu 
olarak ilk kez 2016 Bahar döneminde 
tasarım atölyeleri ve tasarım pazarın-
dan oluşan bir Tasarım Günleri etkin-
liği düzenledik. Tasarım Pazarı, 
birçok tanınmış tasarımcı firma ile 
beraber stand açarak kendi tasarım 
ekibimizin de tasarladıkları ürünleri 
sunma imkânı verdi. Atölyelerde ise 
yalnızca kendi okulumuzdan değil 
başka ortamlardan da katılımcılara 
yer verdik. Topluluğumuz,  SoVo 
tasarım ekibi ile beraber, Lazer 
Kesim Broş atölyesi düzenlemiştir. 
Çeşitli mimari değere sahip yapılar-
dan esinlenerek üretilen broşlar 
tasarım haftasında sergilenmiştir. Bir 
başka atölye ise Aslı Alp ile Convert 
Atölyesiydi. Bu atölyede bir kitaptan 
seçilen cümlelerden esinlenilerek, 
çeşitli malzemeler yardımıyla san-
atsal değeri olan ürünler üretilmiştir.  
Okulumuzun fotoğrafçılıkla ilgilenen 
öğrencileri Zeynep Çakır ve Batuhan 
Önder tarafından Minimalist Kompo-
sizyon Atölyesi düzenlenmiştir. 
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Batuhan Türker ile Sulu boya Kesit Çalışması ve İlham Nasıl Gelir 
atölyeleri düzenlenmiştir.  Geçmiş dönemlerde ise Logo Space ve 
Marshmallow Challenge etkinlikleri düzenlenmiştir. 2016 Bahar 
döneminde ise the VOİD ekibimiz Denge Denetleme Ağı ile beraber 
Ütopya atölyesi düzenlemiştir. 
Topluluğumuz istekli öğrencilerin kendi tasarımlarını yapabilecekleri 
ortam yaratmayı ön planda tutarak öğrenciler arası iletişime de önem 
vermektedir. Mimari tasarım yarışmalarının duyurusu ve gerektiği 
durumlarda destek de sağlanmaktadır. Yalnızca okulumuzdaki değil, farklı 
okullardaki öğrencilerle de iletişim içinde olup güncel konular hakkında 
forumlar ve söyleşiler düzenlemekteyiz. Mimarlığın her yaştan, her alana 
ilgi duyan insana hitap ettiğini göstermeyi amaçlayan çalışmalar 
yapmaktayız. Yeni gelen, tasarım ve mimarlıkla ilgilenen bütün 
arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.



                     23.09.2016
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YENİ Kırmızı Orman
Çok çok yakın diyarların bir tanesinde ufak ufak orman 
krallıkları varmış. Ayrıca, her orman kendi kralını seçmekte 
özgürmüş ve bu krallar adaletli olmak zorundalarmış. 
Ormanın kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarına 
orman sözü verirlermiş. En önemlisi de diğer orman 
krallıklarıyla iyi geçinmekmiş. Orman çok değerli olduğu 
için kimse ona zarar vermek istemezmiş ama birkaç orman 
yılı geçtikten sonra yani şimdilerde kimse ormanı ve 
ormandaşları düşünmez olmuş. İşte bu masal da o güzel 
yıllardan bugünlere nasıl gelindiğini anlatıyormuş.
Bundan tam tamına bir buçuk orman yılı önce Kırmızı 
Ağaçlar Ormanı’nda başlamış her şey. Kırmızı ağaçlar 
ormanı bütün orman krallıkları arasındaki en yaşanılası 
yermiş. Hani şu genç ormandaşların hayalini kurduğu, bir 
günlük de olsa yaşanılmak istenen, ağaçların şekilleri 
tapılacak kadar güzel olan, huzurun mutluluğun sevincin 
ve en önemlisi gülümsemenin hiç eksik olmadığı orman. 
Canın sıkıldığı zaman göl kenarında fillerle banyo 
yapabileceğin hatta ve hatta kanguruların kesesinde tüm 
ormanı gezebileceğin, bilge kaplumbağalara sahip ama o 
kadar da eğlenceli penguenlerin yaşadığı kırmızı orman. 
Evet, hatırladınız işte. Dedelerinizin hafızasından 
silinmeyen, annelerinizin çok az hatırladığı ama sizin asla 
göremeyeceğiniz kırmızı orman, küçük kırmızı filin 
yaşadığı kırmızı orman.
Kırmızı ağaçlar ormanında küçük kırmızı fil gözlerini çok 
çok kötü bir zamanda açtığını, annesinin karnından yere 
düşüp canı yandığında yani gözünden ilk yaşlar aktığında 
anlamış. Aslına bakarsanız bizim kırmızı fil o günlerin ne 
kadar güzel ve önemli günler olduğunu bilmiyormuş. 
Bilmesinin de imkânı yokmuş. İşte bizim kırmızı filimiz 
yaşlı gözleriyle görünce bu ormanı, hala hayalde hissetti 
kendini. Gözyaşlarımdan kaynaklı bir yanılsamadır dedi 
içinden. Gözyaşlarının yok olmasını bekledi. Acısı geçmişti 
artık. Fakat birden koca bir gölge belirdi üstünde. 
Korkmuştu. Gözlerini içindeki ufacık cesaret kırıntısıyla 
kaldırdı. Yüce filler aşkına! Kendinden neredeyse 3 kat 
büyüklüğünden bir başka fil. Kaybolan cesaret kırıntısıyla 
birlikte gözlerini kapattı. Gözlerini kapatınca bu kâbustan 

uyanırım diye düşündü. Küçük kırmızı düşünceleri o koca 
filin hortumundan çıkan suyla ıslandı. Ne yapacağını çok 
çabuk düşünmesi gerekiyordu. Hadi kırmızı fil düşün! 
Gözlerini açmak istemiyordu çünkü korkuyordu ama 
merak da ediyordu: Bu koca şişko fil kimdi ve onu neden 
ıslatıyordu? Sağ gözünü çok az açmaya karar verdi. Ve 
hemen kapattı. Çünkü karşısında gözlerini ona dikmiş 
bakan kocaman fil duruyordu. Bu sefer sol gözünü çok az 
açtı. Hemen o an koca fil onu bir daha ıslattı ve bir kahkaha 
bastı. Küçük kırmızı fil sinirlenmişti. Ne olursa olsun 
karşılık vermeliyim diye düşündü. O an gölü gördü. 
Uyumadan önce, daha doğrusu doğmadan önce, bir başka 
zamanda hortumuna nasıl su çekilir öğrenmişti. Ve 
gerçekten çok başarılıydı bu konuda. Göle yöneldi, suyu 
çekti ve fışkırttı. Ah olamaz, büyük bir hayal kırıklığı olmalı 
senin için dedi koca fil. Baksana hiç ıslanmadım. İşte 
böylelikle küçük kırmızı fil annesiyle tanışmıştı.
Ağaçların yaprakları döküldü, orman daha da kırmızı oldu, 
küçük kırmızı fil büyüdü, penguenler ve kangurularla 
birlikte kaplumbağalar okuluna başladı. Kırmızı Ağaçlar 
Ormanı’nda eğitim çok önemli olduğu kadar bildiğimiz 
eğitim şekillerinden de çok farklıydı. İki aşamalı bir 
sistemleri vardı. Sabahları okula gidilir ve orman için 
gerekli eğitim alınırdı. Öğleden sonra ise yaşlı, çirkin fakat 
bilgiç kaplumbağalardan bir birey olmayı, sevgiyi, saygıyı 
ve en önemlisi hoşgörüyü öğrenirken orman tarihi dersleri 
alıyorlardı. Ta ki ikinci orman yılının başlarına kadar bu 
düzen böyle devam etti. Sonra birden tavşanlar geldi. 
Tavşanlar kötüydü, bunu kimse bilmiyordu. 
Kaplumbağalar ve bir de küçük kırmızı filimiz dışında.

SERCAN GÜRSOY

      
            ÇİZİM: ESRA DURMAZ



EDİTÖR KÖŞESİ
Merve Naz ABANOZOĞLU 
mnaz.abanozoglu@tedu.edu.tr

Sevgili TEDÜ Bülten okurları, öncelikle yeni bir eğitim öğretim 
yılında bütün öğrencilerimize başarılar dilerim. 2016-2017 eğitim 
yılıyla birlikte TEDÜ Bülten’in ilk sayısını basmanın mutluluğu 
içerisindeyiz.

Bizler; TEDÜ Bülten ekibi olarak büyük zorluklar ve engellere 
rağmen 4 ayı aşan bu sürecin ilk sayısını basmanın, emeklerimizi 
somut şekilde sizlere dağıtmanın mutluluğundayız. Başta 
rektörümüz Murat Tarımcılar’ a, bağlı olduğumuz Basın & Yayın 
Topluluğuna ve TEDÜ Bülten’e paylaşımda bulunan bütün 
toplulukların başkanlarına, bu süreçte engellerin her birinde 
ekibimizden ayrılmak yerine inancını kaybetmeden destek 
olmaya devam eden bugünkü TEDÜ Bülten ekibine kısacası bize 
katkıda bulunan herkese tek tek ayırmış olduğunuz zaman ve 
emek için teşekkür ederim.

İlk sayımız bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalıştık. TEDÜ Bülten’i özel yapan tamamının TED Üniversitesi 
öğrencileri tarafından tasarlanmış olmasıdır. Projemizin en 
gururla övündüğümüz noktası bültenin tasarımından içeriğine 
kadar TEDÜ öğrencilerinin hazırladığı bir bülten olmasıdır. 
Bunu ilk sayımızda başardık.

En yeni TEDÜ’lü ilk sayımızı sana yardımcı olması için yaptık. 
Oryantasyonda karşına bir sürü öğrenci topluluğu çıkacak. 
“Hangisine üye olmalıyım?” sorusunda fikir sahibi olabilmen için 
bu sayıda çoğu öğrenci topluluğunun misyon ve vizyonlarını, 
geçmiş faaliyetlerini paylaştık. Aynı zamanda senin de gelecek 
sayılarımızda bize paylaşımda bulunman için TEDÜ Bülten ekibi 
olarak yazılarımızı paylaştık.

TEDÜ’lü bu bülten senin. Topluluk duyuruları, okuldaki 
yapılacak ve yapılmış olan faaliyetler, TEDU400 seminerleri, 
üniversite öğrencisi olarak okul dışında gidebileceğin sosyal 
aktiviteler, akademisyenlerimizin ve ders dışı paylaşım yapmak 
istediği konular, sizlerin tüm TEDÜ’ye ulaşmak istediğiniz 
konular vs.. Özetle; TEDÜ Bülten’in amacı TEDÜ ailesindeki 
herkesin, kendisini yazıları, çizimleri ve her türlü paylaşımıyla 
ifade edebildiği serbest bir platform oluşturmak. Sadece TEDÜ 
öğrencilerinin değil, TEDÜ AİLESİNİN sesi. İleride QR ile 
sizlere kolaylık sağlamak istediğimiz bu platform sizin 
paylaşımlarınızla zenginleşecek. Bu bültene lütfen hepiniz katılın. 
İlkler hep zordur, biz küçük bir ekip olarak bunu sürdürmeye 
çalışacağız ama sizlerde aramıza katılın. Sizlerin elimizden 
tutmasıyla biz düzenli olarak basım yapacağız, sonraki 
sayılarımızın zenginleştiren sizlerin paylaşımları olacak. 
Eleştirilerinizi, paylaşımlarınızı, önerilerinizi bizlerle iletişime 
geçerek iletin. Bu sesi hep beraber güçlendirelim.

Terrorism, Tourism and Economy 
Tourism sector is experiencing a 
hard period nowadays.  According 
to Ministry of  Culture and 
Tourism, number of  foreign 
tourists are decreased about %7.63 
comparing the first three months 
of  2015 and 2016. Tourism is a 
leading sector for Turkey, so the 
decrease in this sector is a red 
alarm for Turkish companies and 
foreign investors. President of  
Hotel Association of  Turkey Mr. 
Bayindir stated that investments in 
tourism sector dropped about %42 
percent. Hotel owners and tourism 
companies are dissatisfied 
comparing the past 10 years. It 
seems there is not so much hope 
for 2016. Companies are trying to 
find ways to decrease the damage 
and have a fresh start in 2017. 
What is the reason for this sharp 
decline? The answer is absolutely 
because of  the terrorist attacks and 
the problems in international 
relations especially with Russia. As 
a result of  this ongoing problem in 
tourism, companies should focus 
on tourists in Turkey, the Turkish 
people living in other countries 
and the new markets like North 
Africa and India. They may give 
discounts but it looks like a short 
term solution. I think the keyword 
should be focusing on domestic 
tourism in order to get over this 
hard period with less economic 
damage. Above all, the terrorism 
should stop for a stable and a safe 
Turkey.

References:
http://yigm.kulturturizm.gov.tr
http://www.turizmguncel.com
Övgü Nalbantoğlu
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TEDÜ VOLEYBOL TOPLULUĞU 
TED Üniversitesi Voleybol Topluluğu, okulumuzda 
voleybola ilgilenen insanları bir araya toplamak, voleybolu 
sevdirmek ve senede 2 kez ligli turnuvalar yaparak 
okulumuzun spor etkinliklerini arttırmak amacıyla 
kurulmuştur. Spor birçoğumuza göre bir yaşam biçimidir. 
Tıpkı beslenmek gibi tıpkı zorunlu bir ihtiyaç gibi 
hayatımızın olmazsa olmazlarındandır. Hem sahada, hem de 
sosyal yaşamda sağlanacak uyum ve birliktelik duygusu 
takımın başarısı için çok önemlidir. Voleybol, başarı için 
oyuncuların birbirlerine karşı anlayış ve uyumlu olmalarını 
zorunlu kılan ender spor türlerinden biridir. Uzun ve kısa 
vadede hedef  belirleyip, bu hedeflere ulaşma konusunda 
yöntem geliştirmeyi öğretir. Hem bireysel hem de takım 
olarak hedef  koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için grupla 
birlikte çalışma becerisini kazandırır. Dolayısıyla, 
topluluğumuz lig turnuvaları düzenlemeyi, okul takımımız 
oluştuğu takdirde Üniversiteler arası lig yapmayı, ülkemizi 
temsil eden tanınmış birtakım voleybolcuları okulumuzda 
ağırlamayı ve okulumuzun spor salonunda düzenli olarak 
antrenmanlar yapmayı amaçlamaktadır. TEDÜ ailesindeki 
tüm voleybol severleri topluluğumuza dâhil olması için 
aramıza bekliyoruz.

Aman, kendini asmış yüz kiloluk 
bir zenci,

Üstelik gece inmiş, ses gelmiyor
kümesten;

Ben olsam utanırım, bu ne biçim 
öğrenci?

Hem dersini bilmiyor, hem de 
şişman herkesten.

İyi nişan alırdı kendini asan zenci,
Bira içmez ağlardı, babası 
değirmenci,

Sizden iyi olmasın, boşanmada 
birinci...

Çok canım sıkılıyor, kuş vuralım 
istersen.

“Ülkü Tamer’in Konuşma adlı 
şiirinden bir bölüm.”

Ne anladınız ya da bişi anlamamız 
gerekir mi?

Sorun Nedir?
Kerem ORHAN
keremorhan.95@gmail.com
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TEDÜ Futbol Topluluğu
20. yüzyılın önemli düşünür ve filozofu olan 
Fransız yazar Albert Camus ifade etmiştir ki “Ahlak 
ve insanın yükümlülükleri hakkında 
güvenebileceğim ne biliyorsam onu futbola 
borçluyum. Dini ve politik insanların aklımızı 
karışık ahlaki sistemlerle karıştırmaya çalıştığını 
böylece aslında basit olan şeylerin olduğundan 
daha komplike göründüğünü söyler. İnsanlar, 
politikacılar ve filozofların alanı yerine futbolun 
basit ahlakına bakmakla daha iyi edebilir.” (Lea, 
Simon. (2006). Albert Camus and Football. 
http://www.camus-society.com/camus-football.html)

Üniversite öğrencileri olarak topluluğu 
oluşturmaktaki amacımız günümüz eğlence ve 
spor faaliyetlerindeki en büyük halkayı oluşturan 
futbolun bilinçli ve doğru şekilde uygulanmasını ve 
takip edilmesini sağlamaktır. Dünyanın en eski 
takım sporu olan ve yaklaşık 2500 yıllık geçmişe 
sahip olan bu sporun, ülkemizde de her hafta 
ortalama 27.874.731 kişi tarafından takip edilen 
futbolun, üniversite bünyesinde de takipçilerinin 
sayısını arttırmayı ve faaliyet imkânları oluşturma 
gayesi içerisindeyiz. TED isminin ülkemiz 
sporunun gelişimi için geçmişten günümüze verdiği 
katkılar sonucu bugün birçok aktif  ve in aktif  
sporcunun TED ismini ve Türkiye Cumhuriyetini 
en iyi şekilde temsil ettiğini görmekteyiz. 

Günümüz toplumunda en çok sporcu ve takipçiye 
sahip olan spor dalı futbol olarak belirlenmiştir. 
Türkiye nüfusunun %29’unu 12-24 yaş grubu 
oluşturmaktadır. Bundan dolayı genç nüfusun 
spora olan ihtiyacı oldukça fazladır. Şöyle ki; 
günümüzde gerek bilim ve teknolojideki gelişmeler, 
gerekse tıp alanındaki gelişmeler ortalama yaşam 
seviyesini yükseltmiş, sporda bu gelişimi sağlayan 
önemli unsurlardan birisidir. Spora ihtiyaç 
gösteren grupların spor yapabilmesi ise öncelikle 
spor kulüpleri ve okullarda gerçekleşebilmektedir. 
Buna ek olarak; insanların genç yaşta futbol gibi 
takım sporlarına yönelmesi, bireyselliğin ön planda 
tutulduğu günümüz dünyasında takım olgusu, 
paylaşma ruhu ve daha duyarlı bir nesiller 
yetişmesi için çok önemlidir. Topluluk olarak bizim 
de en önemli amacımız paylaşmanın olabilecek en 
eğlenceli şekliyle birbirimize aktarılmasını, bunu da 
futbol ile birlikte yapılmasını sağlamaktır.

TEDÜ Okçuluk Topluluğu
Okçuluk taşıdığı birçok özellik ile ruhsal tatmini en 
yüksek sporlar arasında bulunmaktadır. En 
durağan sporlardan gibi görünmesine rağmen hem 
yüksek fiziki performans hem de heyecan ve 
adrenalinin bu denli yoğun olması insan ruhunda 
bir tutkuya dönüşebilmesinde en önemli 
etkenlerden biridir. Erken yaşlarda başlandığında 
çocukların dikkat, konsantrasyon, sabır, özgüven 
gibi konularda inanılmaz gelişimler göstermesini 
sağlayan okçuluk, gerek spor, gerekse hobi olarak 
hayatına girdiği yetişkinlere de ruhsal rahatlama, 
gündelik hayatın sıkıntılarından uzaklaşma, 
odaklanma, akılcı ve huzurlu bir bakış açısı 
kazanma, disiplin odaklı bir tarz benimseme gibi 
özellikleri kazandırmaktadır. 
  Bizde TED Üniversitesi Okçuluk Topluluğu 
olarak hem üniversitemizdeki akademik 
personellerin ve öğrenci arkadaşlarımızın okçulukla 
tanışmasını sağlamak, hem de yoğun iş ve okul 
hayatlarına ara vermelerini sağlayıp ok atarak 
zihinsel ve bedensel olarak rahatlamalarını 
sağlamak için 2013 yılında kurulduk. 
Kurulduğumuz tarihten bu yana yalnızca okçuluk 
değil, birçok sosyal sorumluluk projesini de 
gerçekleştirdik. Ayrıca, Ankara Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü tarafından ''Atatürk'ün Ankara'ya 
Gelişinin 95. Yılı'' anısına düzenlenen ''Başkent 
Kupası''na katılan TED Üniversitesi Okçuluk 
Topluluğu kadın ve erkek klasik yay kategorisinde 
3. olduk ve okula ilk kupayı getirmiş olduk.

Sosyal Medya: 
https://www.facebook.com/teduarchers/
https://instagram.com/teduarchery
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TEDÜ Sinema Topluluğu
TEDÜ Sinema Topluluğu, 2013-2014 eğitim yılı 
başında kurulmuştur. Geçtiğimiz üç yıl boyunca 
TEDÜ Sinema Topluluğu TEDÜ kapsamında 
dünyada, sinema cemiyetlerince saygın bulunan 
birçok filmin gösterimini gerçekleştirmiş ve yerel 
düzeyde gerçekleştirilen sinema festivallerine kısmen 
ev sahipliği yapmıştır. 

Sanatla ilgilenen ve sanatsal bir bakış açısı edinen 
bireylerin, hayatlarında fark yarattığının bilincinde 
olarak; başta üniversitemiz öğrencileri olmak üzere, 
Türkiye’nin gençlerini, sinema tarihindeki kayda 
değer ulusal ve uluslararası filmlerin düzenli olarak 
gösterimlerini yaparak, dünya tarihinin en güncel 
sanat dalı olan sinema ile buluşturmaktır.

Topluluğu işler kılacak ve koyduğu hedeflere bağlı 
kalmasını sağlayacak üç temel değer sırasıyla heye-
canlı, açık görüşlü ve disiplinli olmaktır. 2016-2017 
eğitim yılında, TEDÜ Sinema Topluluğu yönetimi, 
kulübü daha tanınır kılmak, sinemayı daha geniş 
kitlelerle buluşturmak için oldukça heyecanlıdır.

TEDU Müzik Topluluğu
TEDU Müzik Topluluğu ruhun gıdası olan müziği 
başta öğrencilerimiz olmak üzere herkese sunmayı 
hedefleyerek yoluna devam ediyor. Birçok aktivite 
düzenlemiş ve düzenleyecek olan TEDU Müzik 
Topluluğu her dönemi verimli geçirmek için çok 
istekli ve müziğe âşık üyelerden oluşuyor. 
Etkinliklerimiz arasında olan "Neon Parti" 
gelenekselleşmiş olup önümüzdeki eğitim öğretim 
yılında 3. ayağına hazırlanıyor. Başka neler var diye 
merak ederseniz, ilki düzenlenecek "Hoşgeldin" 
partisi, üyelerle grup-sanatçı konserlerine toplu 
katılım(sonrasında toplu kulis fotoğrafları), üyelerin 
müzik zevklerini paylaşabileceği buluşmalar, okul 
gruplarının konserleri, ünlü grup ve sanatçıların 
katılacağı workshoplar, müzik odamızın hak ettiği 
aktif  kullanım ve sürekli müzik. Kısacası bu sene 
TED Üniversitesi öğrencilerini müzik dolu bir sene 
bekliyor! Etkinlikler ve duyurular için 
Instagram'dan @tedumuzik hesabını takip 
edebilirsiniz.
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