


KOLEJLİ İŞADAMLARI İSTANBUL’DA BULUŞTU

TED Kolejli İşadamları, 25 Mayıs Çarşamba günü The İstanbul Edition Otel’de düzenlenen 
yemekli toplantıda bir araya geldi. 90’a yakın katılımın olduğu yemeğe konuk konuşmacı 
Murat Vargı’nın yanı sıra Murat Dedeman, Murat Didin, Reha Muhtar, Cüneyt Türktan, Zafer 
Parlar, Alev Semker Akal, Alp Keler, Nevzat Akçaoğlu, İskender Aruoba ve Leyla Üstel gibi iş 
dünyasının önde gelen Kolejli değerleri de katıldılar. Toplantıya Turkcell’in kuruluşunda ve 

büyütülmesinde çok önemli bir role sahip olan Ersin Pamuksüzer de konuk olarak katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını, Kolejli İşadamları 
Derneği İstanbul Koordinasyonu Başkanı Barış Öney 
gerçekleştirdi. Yüksek oranda katılım gösterilen bu 
ilk Istanbul etkinliğinin kendilerini çok mutlu ettiğini 
belirten Öney, İstanbul’daki faaliyetleri önümüzdeki 
dönemde daha sık yapmayı planladıklarını söyle-
di. TED Koleji’nde, öğrencilerin çağdaş ve laik bir 
ortamda kız – erkek hep birlikte kardeş olarak 
büyüdüklerinden bahseden Öney, tüm Kolejlilerin 
bir aile gibi olduklarını da sözlerine ekledi. 

İçinde çok önemli değerlerin bulunduğu bu ailenin birbiriyle daha çok dayanışmasının önemini vurgu-
layan Öney, iş dünyasındaki Kolejliler arasında farkındalığın artması ile birlikte iş yapmanın daha çok 
mümkün olabileceğinden bahsetti. Kolejli ve çok değerli Murat Vargı’nın bu insiyatife konuk konuşmacı 
olarak katılarak kendilerini onurlandırdığına değinen Öney, Vargı’nın maddi, manevi vermiş olduğu tüm 
desteğe teşekkür etti.  Kolejli İşadamları Derneği’nin tarihinden ve faaliyetlerinden kısaca bahseden 
Öney, düzenlemeyi planladıkları etkinliklerle Kolejli İşadamları’nın birbirlerini tanımasının amaçlandığını 
belirttikten sonra sözü Kolejli İşadamları Derneği Başkanı Hakan Çınar’a bıraktı.

Kolejli İşadamları Derneği Başkanı Hakan Çınar, 
konuşmasında KİD’in sadece Ankara Koleji me-
zunlarına değil tüm TED mezunu işadamlarına 
açık olduğunu belirtti. Ankara’da düzenli olarak 
sürdürmekte oldukları faaliyetlerini İstanbul’da 
da başlatmayı arzu ettiklerini ve bu amaçla bu 
ilk toplantıyı düzenliyor olduklarını ifade etti. 
İstanbul’daki iş dünyasına özellikle Ankara’da 
bürokraside destek olabileceklerinin altını çizen 
Çınar, bürokraside çok değerli Kolejli kardeşlerim-
iz olduğundan bahsetti. 

“
“ İstanbul’da düzenlemeyi planladığımız etkinliklerle

Kolejli İşadamları’nın birbirlerini tanımasını amaçlıyoruz.

“

“11-12-13 Haziran’da gerçekleştireceğimiz “3. Kolejli İş Dünyası 
Zirvesi” ile sektörel ayrım gözetmeksizin, “Kolejli En İyilerle Çalışır” 

fikrini hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Barış Öney

Hakan Çınar



Amaçlarının birlikte büyük projelere ve girişimlere imza atmak olduğunu söyleyen Çınar, sözlerine 11-
12-13 Haziran’da gerçekleşecek olan “3. Kolejli İş Dünyası Zirvesi”nin önemine değinerek devam etti. 
Zirve’nin, sektörel ayrım gözetmeksizin, “Kolejli En İyilerle Çalışır” fikrini hayata geçirmeyi hedeflediğini 
vurgulayan Çınar; Murat Vargı’ya, Barış Öney’e ve tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

TED Kolejli İşadamları toplantısında konuşma gerçekleştiren MV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
rat Vargı, başarıya uzanan yolda yaşadıkları sıkıntıları, hayat mücadelesini, başarısızlıkları ve bunların 
kendisine kattığı öğretileri, deneyimleri ve edinimleri katılımcılarla paylaştı.

1966 TED Ankara Koleji mezunu olan Vargı, Koleje başlama zamanlarından günümüze ulaşan başarı 
hikayesini konuklarla paylaştı. Okul hayatında karşışlaştığı güçlükler ve bunların hayatına olan yansıma-
larını harika bir üslupla paylaşan Murat Vargı, iş hayatındaki serüvenini kısa başlıklar altında katılımcılara 
aktardı. Vargı “Türkiye’nin hemen hemen bütün sektörlerine dokundum. Çok insan tanıdım. Tanıdıklarım-
la hep ilişkimi uzun süreli sürdürdüm. Network’ün gücüne inanıyorum.” dedi.

Turkcell’in ana kurucularından olan Murat Vargı, 
Turkcell’in kuruluş sürecinde yaşananları ve 2000 
yılında New York borsasında halka arz edilene ka-
dar olan süreçte Turkcell’in geçirdiği evreleri kı-
saca anlattı. Vargı, Turkcell ile gerçekleştirdikleri 
“Kardelenler” projesiyle 10.000 kız öğrenciye burs 
sağladıklarından bahsetti. 

Türkiye’nin kalkınmasını Güney Kore’yle 
kıyasladığını belirten Vargı, “Bizim gibi ülkeler-
in içinde bulunduğu sınıfa ‘developing coun-
tries’   diyorlardı; artık ‘emerging markets’ diyorlar. 
1960’larda BM’ye bağlı Ticareti Geliştirme Merkezi, 
gelişmekte olan ülkelerin ihracat önderliğinde 
kalkınacaklarını öngördü.

Önümüzdeki dönemde, yükselen ve gelişmiş olan ekonomileri hangi senaryoların beklediğini anlatan 
Vargı, tasarrufa önem vermek gerektiğini de sözlerine ekledi. World Economic Forum tarafından hazır-
lanan risk raporunu konuklarla paylaşan Vargı, 2016 yılında beklenen en büyük riskin “göçler” olduğun-
dan ve ülkemizde de bu durumun yaşandığından bahsederek konuşmasını sonlandırdı.

“

“ Türkiye’nin hemen hemen bütün sektörlerine dokundum. Çok 
insan tanıdım. Network’ün gücüne inanıyorum.

Murat Vargı’nın ardından kürsüye gelen Barış Öney, “Bu toplantılar sayesinde Murat Vargı gibi değer-
lerimizi dinleme ve birbirimizi tanıma fırsatı yakalayacağımızı düşünüyorum.” dedi. Tüm katılımcılara 
teşekkür eden Öney, kürsüyü Hakan Çınar’a bıraktı. Çınar da Haziran ayında gerçekleşecek olan “3. 
Kolejli İş Dünyası Zirvesi”ni tekrar hatırlatarak katılımcılara tekrar teşekkür etti ve toplantıyı bir sonraki 
buluşmada görüşmek dileğiyle sonlandırdı.

“

“Bizim gibi ülkelerin içinde bulunduğu sınıfa ‘developing countries’ 
diyorlardı; artık ‘emerging markets’ diyorlar.

Murat Vargı



Kolejli İşadamları Derneği tarafından, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Kolejli İş Dünyası Zirvesi, TED 
Ankara Koleji İncek Kampüsü’nde yer alan Spor ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek ve sahibi veya 
üst düzey yöneticisi TED Kolejli ve/veya TED Kolejleri velisi olan tüm firmaları kapsayacaktır. 11-12-13 
Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Zirve için hem TED Ankara Koleji Vakfı hem de TED Ankara Koleji 
Mezunları Derneği ile birlikte koordineli bir şekilde çalışılmaktadır.

 
Kolejli firmaların stant açacağı, hafta sonu boyunca tüm Kolej mezunlarına, öğrencilerine, üniver-
site öğrencilerine ve velilerine, kısacası tüm Kolej camiasına açık olacak Zirve kapsamında, değerli 
konuşmacıların katılacağı konferanslar, Kolej müzesine bir gezi, çeşitli müzik dinletileri düzenlenecektir. 
Böylece hem firma sahipleri birbirleriyle tanışıp, gerçekleşmesini gönülden istediğimiz “Kolejli En İyilerle 
Çalışır” fikrini hayata geçirecekler hem de katılan tüm ziyaretçiler bir yandan Kolejli firmaları tanırken bir 
yandan da düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kolejli dostlarıyla birlikte keyifli bir hafta sonu  yaşaya-
caklardır.
 
Zirvenin ardından, katılımcı firmaların tanıtım bilgilerini ve Zirve’ye genel bir bakış imkânı sağlayacak 
detaylı bir ZİRVE KATALOG 2016 bastırılacak ve mezunlara gönderilecektir.




