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TED Mersin Koleji Anaokulu 6 yaş öğrencileri “Evler” teması doğrultusunda 
gerçekleşen aile katılımı etkinlikleri kapsamında Golden King Otel’ de düzenlenen 
sunumda bir araya geldiler. Minik Kolejlilerin Golden King Otel’ e  düzenledikleri 
gezi ile başlayan etkinlik, velilerimiz ve öğrencimizin “Oteller, kullanım alanları 
ve amaçları, çalışanları” konulu proje sunumları ile devam etti. Öğrencilerimiz 
öğrendikleri bilgileri otelin lobi, resepsiyon, resturant, toplantı salonu, mutfak gibi 
bölümlerini gezerek pekiştirdiler. Bu bölümlerde çalışanlarla görevleri hakkında 
sohbetler gerçekleştiren Kolejliler oldukça keyifli anlar yaşadılar. Velilerimize ve otel 
çalışanlarına, gösterdikleri ilgi için TED Mersin Koleji olarak teşekkür ediyoruz.

Anaokulu 
Öğrencilerinin Spor 
Temeli Sağlam 
TED Mersin Koleji Anaokulu 6 yaş 
öğrencileri profesyonel spor hayatına adım 
atarak Ted Mersin Spor Kulübü tarafından 
gerçekleştirilen fiziksel uygunluk testlerine 
katıldılar. 
Spor Kulübümüz’ ün Çeşmeli kampüsü’ 
nde bulunan kapalı spor kompleksinde 
uzman antrenörleri ile düzenlediği 
etkinlik kapsamında 1. ve 2. sınıf 
öğrencilerimizle başlayan fiziksel 
uygunluk testleri anaokulu öğrencilerimiz 
için de yapıldı. 

Uygulanan testin amacı küçük yaştaki 
öğrencilerimizin becerilerini geliştirmek 
ve ilkokula hazırlık çalışmaları 
kapsamında bundan sonraki dönemlerde 
spor yapma alışkanlıklarını sağlamaktır. 
Bu amaç doğrultusunda düzenlenen 
fiziksel uygunluk testinde ilk etap kapalı 
tenis kortunda yapıldı. Bu etapta yıldız 
testi, top fırlatma çalışması ve son olarak 
dikey sıçrama çalışmaları yapıldı. 

5 ve 6 Yaş Öğrencilerimizden 
Seramik Sanatına Minik 
Dokunuşlar

Anaokulu 5 ve 6 yaş öğrencilerimiz 
“Evler” teması kapsamında öğrendiklerini 
pekiştirmek için bilgilerini seramik sanatı 
ile birleştirdiler. Kolejli minik mimarlar,  
Görsel Sanatlar dersinde tasarladıkları 
yaratıcı yapıtlarını, büyük heyecan ve istekle 
tamamlayarak sergilerini açtılar.

İkinci etap çalışmaları kapalı spor 
salonunda gerçekleşti. Bu etapta ise  
10 m.Koşusu ile, mini koordinasyon 
parkurunda uzun atlama çalışması yapıldı. 

İlk kez 6 yaş grubuna yapılan fiziksel 
uygunluk testi, bundan sonra düzenli 
olarak altı haftalık aralıklarla yapılacaktır. 
İlk yapılan çalışmada elde edilen sonuçları 
bundan sonraki çalışmalarla karşılaştırıp 
öğrencilerimiz için birer dosya 
hazırlanacaktır. Yapılan bu çalışmalarla 
öğrencilerimizin ilkokul 3.sınıfa kadar 
bilimsel veriler ışığında en yetenekli 
olduğu spor dalını seçmesini amaçlıyoruz.

6 Yaşlarımız
Aile Katılımı 
Etkinlikleri 
Kapsamında 
Otel Sunumunda 
Buluştular

Anaokulu 4 yaş öğrencilerimiz “Uzay ve Gökyüzü” teması kapsamında “Uzay Yolculuğu” çalışmalarına roket tasarımları ile 
başladılar. Öğretmenleri rehberliğinde yaptıkları araştırmalar sonucunda uzay araçlarını inceleyen minik Kolejliler tasarım 
yeteneklerini sergileyerek kendi roketlerini ürettiler.

4 Yaş Öğrencilerimiz Uzay 
Yolculuğu İçin Çalışmalarına 
Başladı
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Kolejliler “Uzay ve Gökyüzü” temaları doğrultusunda 
öğretmenleri rehberliğinde yaptıkları araştırmalar sonucunda 
uzay yolculuğu yapan astronotların kıyafetlerini inceleyerek 
kendi astronotlarını tasarladılar. Çevreye olan duyarlılıklarını 
her fırsatta sergileyen öğrencilerimiz atık gazeteler ve folyo ile 
oluşturdukları astronotları ile uzayın tüm gizemini çözmeye 
hazırlar. 

TED Mersin Koleji Anaokulu’ nun Küçük Mucitleri İş Başında! 

Anaokulu 6 yaş öğrencilerimiz okullarında 
başarı ve mutlulukla geçen 100.günün 
anısına “100. Kolej Günü Kutlamaları” nda 
bir araya geldiler. 

Kendi tasarladıkları rengarenk taçlarıyla 
günün başlangıcını gerçekleştiren minik 
Kolejliler, günü oyunlar oynayarak, 
deneyler yaparak, film izleyerek ve resimler 
yaparak geçirdiler. Bu kadar zamanda ne 
kadar çok şey başarmışız; eğlenceyi hak 
etmişiz diyerek duygularını dile getiren 
Kolejliler sürpriz karaoke partisiyle 100. 
Kolej Gününde birbirinden keyifli anlar 
yaşadılar. 

6 Yaş Öğrencilerimiz
100. Kolej Gününü 
Coşkuyla Kutladı

Anaokulumuzun 
Küçük Mucitleri İş 
Başında Öğrencilerimiz 

Görsel Sanatlar 
Dersinde Renklerin 
Gizemini 
Keşfediyor

Anaokulumuz 
“ Şaşkın Arı”  İsimli 
Tiyatroya
Ev Sahipliği Yaptı

Anaokulu Öğrencilerimiz 
Geleneksel Çocuk Oyunlarımıza 
Sahip Çıkıyor

TED Mersin Koleji Anaokulu 4 Yaş (36 ay) öğrencileri 
“Her Ay Üç Geleneksel Oyun” etkinlikleri ile 
unutulan çocuk oyunlarımıza farkındalık yaratarak 
geleneklerimize sahip  çıkıyor. “Kutu Kutu Pense” 
oyununu şarkı ve müzik eşliğinde oynayan minik 
Kolejliler keyifli anlar yaşadılar. 

Anaokulu öğrencilerimiz Görsel Sanatlar Dersi 
kapsamında renklerin gizemini keşfederek renk 
skalalarını oluşturdular. Yapmış oldukları renk 
geçişleriyle ana renklerin karışımından ara 
renklerin doğduğunu keşfeden Kolejliler ilkokul 
öncesi görsel sanat algılarının temelini attılar. 

Anaokulu öğrencilerimiz Körebe Sanat Tiyatrosu’ nun 
“Şaşkın Arı” adlı oyunu ile hem eğitici hem de keyifli anlar 
yaşadılar. Anaokulu’ nun konferans salonunda sergilenen 
oyun ile minik Kolejliler yardımlaşma, işbirliğinin önemi 
gibi değerler eğitimi etkinliklerimizi destekleyen bir etkinliğe 
aktif olarak katılmış oldular. Bencil olmanın zararları ile ilgili 
şarkılar, tekerlemeler öğrenen Kolejliler, oyuna interaktif bir 
şekilde katılım gösterdiler. Oyunun sonunda sorular sorarak 
merakını giderme imkanı bulan öğrencilerimiz eğlenirken 
öğrenme yeteneklerini bir kez daha ortaya koydular. 

Öğrencilerimiz güneş sistemi, gezegenler ve 
dünyamız ile İlgili görsel materyaller ve kitaplar 
eşliğinde gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda 
kendi   güneş   sistemlerini  oluşturdular.  
Öğrencilerimiz Role Play metodu ile kampüslerinin 
bahçesinde doğal yaşamla iç içe  gezegenleri 
canlandırarak hem yaşadılar hem de öğrendiler. 
Öğrencilerimiz etkinliklerinin sonunda bilim 
eğitimlerini sanat eğitimleri ile birleştirerek hayat 
verdikleri gezegenlerin resimlerini yaptılar. 

Gezegenler 
Anaokulumuzu 
Ziyaret Etti
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        Trafik Yıldızlarımız 
Anaokulu  Öğrencilerimizle 
Buluştu

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri gü-
neşli ve temiz havanın tadını fiziksel etkin-
likler ile çıkardılar. Eğitimlerini doğal yaşam 
ile iç içe  sürdüren anaokulu öğrencilerimiz 
yaptıkları bahçe etkinlikleri ile hem eğleni-
yor hem de kas gelişimlerini destekleyen 
fiziksel aktiviteler gerçekleştirmiş oluyorlar.

Kurucumuz ve 
Yönetim Kurulu
Başkanımız  
Sn. Orhan Özdemir 
Anaokulu 
Öğrencilerimizi 
Ziyaret Etti

Kurucumuz  ve Yönetim Kurulu  Başkanımız  Sayın Orhan ÖZDEMİR   anaokulu öğrencilerimiz ile bir araya geldi. 6 yaş öğren-
cilerimizden Yağız OKUR ‘ un “Türkiye Tenis Federasyonu” nun Mersin’ de düzenlediği turnuvada elde ettiği birincilik sonrası, 
okulumuzda   düzenlenen   madalya   törenine katılan Sayın Özdemir kendi yaş kategorisinden büyüklerle oynadığı turnuvada rakip-
lerini yenen öğrencimize madalyasını taktı ve tüm öğrencilerimize, farklı sportif etkinliklerde azimle çalışarak başarılı olabilecekleri-
ne inandığını belirtti. Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Orhan ÖZDEMİR’ e bu anlamlı ziyaret için teşekkür ediyoruz.

Eğlence Zamanı

Anaokulu 6 yaş öğrencilerimiz ilkbahar mevsiminde çevremizde 
olan değişiklikleri sanat ve moda ile buluşturarak keyifli bir etkinlik 
daha gerçekleştirdiler. Değişen hava şartları ile kıyafetlerimizde ne 
gibi farklılıklar olduğu konusunda fikirlerini paylaşan Kolejliler kumaş 
türlerini incelediler. İlkbahar resimlerini gruplara ayrılarak oluşturan 
öğrencilerimiz, gözlemleri doğrultusunda kumaşlar kullanarak resim-
lerini tasarladılar.

5 Yaş 
Öğrencilerimiz
Araştırmalarına  
Devam Ediyor

TED Mersin Koleji Anaokulu 5 Yaş Öğrencileri araştır-
macı kimliklerini kullanarak Bilim eğitimlerine devam 
ediyor. İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte top-
raktaki ve toprakta yaşayan hayvanlardaki değişiklik-
leri büyüteç kullanarak gözlemleyen Kolejliler araş-
tırma sonuçlarını arkadaşlarıyla, hazırlamış oldukları 
sunumlar aracılığıyla  paylaştılar.

Öğrencilerimiz 
Sivil Savunma
Tatbikatını Başarıyla 
Gerçekleştirdi
TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri sivil 
savunma konusuda bilinçli bireyler olarak 
yetişiyor. Minik Kolejliler tahliye uygulamalarını 
anlatan sunuma katılarak yapılacak tatbikata 
dair bilgiler edindiler. Daha sonra alarm sesinin 
verilmesiyle tahliye uygulamasını gerçekleştiren 
öğrencilerimiz 3 dakika içerisinde okulun 
tamamını boşaltarak tatbikatta başarılı oldular. 
Tatbikat sonrası öğrencilerimiz, okulumuzun 
bahçesinde müzik eşliğinde jimnastik yaparak ve 
dans ederek tatbikatı eğlenceli bir hale getirdiler.

Bu yıl gerçekleştirdikleri projeler ile Mersin’ de önemli 
işler başaran “TED Mersin Koleji Trafik Yıldızları” Ku-
lübü’ müzün yıldızları anaokulu öğrencilerimizle bu-
luşarak trafik kuralları ve projeleri hakkında sunum 
gerçekleştirdiler. Okulumuzun ilkokul 2. sınıf öğren-
cilerinden oluşan kulübü anaokulu 6 yaş öğrencileri-
mizle yaptığı sunumda görseller üzerinden açık uçlu 
sorularla slayt eşliğinde interaktif bir model izlediler. 

Anaokulumuzda     6 Yaş Öğrencilerimiz 
Moda ve Sanatı Doğal 
Yaşam ile Buluşturdu
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6 Yaşlarımız 
At Çiftliğinde

6 Yaş öğrencilerimiz “Hayvanlar” te-
ması kapsamında At Çiftliği’ ni ziyaret 
ettiler. Gezi esnasında çiftlikte bulunan 
hayvanları gözlemleyen Kolejliler tek 
tek midilliye binerek binicilik sporunun 
temel kavramları hakkında bilgi sahibi 
oldular.

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri ilkbahar mevsiminde 
çevrelerinde gözlemledikleri iklimsel değişiklikleri inceliyor. 
Öğretmenlerimiz rehberliğinde yaptıkları araştırmalar 
sonucunda Kolejliler Meteoroloji Merkezi’ ne gezi kararı  
alarak iklimsel değişiklikleri bilimsel sonuçlarla detaylı 
bir şekilde incelediler. Hava tahminlerini yapan uzmanlar 
ile gerçekleştirdikleri sohbetlerde bu mesleğin önemini 
kavrayan Kolejliler meteoroloji biriminin önemini yerinde 
kavradılar. Ölçümlemeleri yapan cihazları uzmanlar 
eşliğinde inceleyen öğrencilerimiz, çevrelerini bu konu 
hakkında daha fazla bilgilendirmeleri gerektiği kararını aldı.

Öğrencilerimiz;  “Pamuk Prenses, Külkedisi, Rapunzel, Çizmeli  Kedi, Alaaddin, Pinokyo, 
Robin Hood ve Kırmızı Başlıklı Kız” adlı masal kahramanlarını canlandırarak anasınıfı 
öğrencilerimizi masal dünyasında keyifli bir gezintiye çıkardılar.

  5 Yaşlarımız 
Nesli Tükenen 
Hayvanlara 
Sahip Çıkıyor

ÖĞRENCİLERİMİZ  
DENİZLERİ 
KEŞFEDİYOR

TED Mersin Koleji Anaokulu 5 yaş (48 aylık) öğrencileri nesli tükenen ve tükenmekte olan hayvanlar için neler yapabileceklerini 
gerçekleştirdikleri etkinlik ile kararlaştırdılar. Nesli tükenen ve tükenmekte olan hayvanlara yaptıkları resimler ile hayat veren 
Kolejliler insanların canlıların doğal yaşamlarına daha duyarlı olması konusunda farkındalık yarattılar. Diğer 5 yaş sınıfımız ise 
denizde yaşayan hayvanlar, üremeleri ve nasıl beslendikleri konularında gerçekleştirdikleri sohbetten sonra deniz canlıları 
çalışmalarını pastel boya ile boyayıp, yaratıcı fikirleri ile kendi  akvaryumlarını oluşturdular.

        Anaokulu  Öğrencilerimiz                       
        Meteoroloji Kavramını 
        Yerinde İnceledi

   Kütüphaneler Haftası’ nda    
        Anaokulu ve İlkokul
TED Mersin Koleji İlkokul  ve Anaokulu öğrencileri “Kütüphaneler Haftası” ve  “Dün-
ya Kitap Günü” nü kutladılar. Çeşmeli Kampüsü’ müzde bulunan kütüphanemizde 6 yaş 
anaokulu öğrencilerimize kitap okumanın önem ve zevkini anlatan ilkokul öğrencileri-
miz küçüklerine “Kültürlü Kurt” adlı masalı okudular.

5 ve 6 Yaş öğrencilerimiz temaları doğrultusunda Mersin 
Deniz Müzesi’ ni ziyaret etti. Geçmişten bugüne ünlü 
denizcileri, o dönemlere ait kıyafetleri, deniz savaşları 
sırasında kullanılan ekipmanları ve gemileri detaylı bir 
şekilde inceleyen Kolejliler bu gezi ile sosyal ortamlardaki 
olumlu davranışlarını daha da ileriye taşımış oldu.
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Paylaşmak Güzeldir Sosyal Sorumluluk 
Projesi’nin İkincisi Gerçekleşti. 
Öğrencilerimiz “Paylaşmak Güzeldir” isimli sosyal sorumluluk projelerinin 2. 
etkinliğini kardeş okullarına verdikleri davet ile gerçekleştirdi. Okul aile birliğimizin 
katkılarıyla Doğulu Köyü Anasınıfı - ilkokulu, Çevlik Köyü Anasınıfı - İlkokulu 
öğrenci ve öğretmenlerini okullarında ağırlayan Kolejliler misafir öğrenciler ve 
öğretmenlerle okulumuzu gezdiler ve  hep beraber okulumuzun oyun salonu 
ile  jimnastik salonunda beden eğitimi öğretmenimiz eşliğinde  jimnastik eğitimi 
gerçekleştirdiler. Oyun salonundaki etkinliğin ardından bahçede müzikli oyunlar 
oynayarak eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, öğle yemeğiyle ikramların ardından 
bahçedeki oyun parkında öğrencilerimizle birlikte grup etkinlikleri yapmaya 
devam ettiler. Günün sonunda kardeş okul öğrencilerimize hediyelerini veren 
Kolejliler misafirlerini yolcu ettiler.

 4 Yaş Öğrencilerimiz 
Kendi Enstrümanlarını 
Tasarlıyor

TED Mersin Koleji Anaokulu 4 yaş (36-48 ay) 
öğrencileri müzik eğitimlerine kendi enstrü-
manlarını tasarlayarak devam etti. Müziğin ha-
yatımızdaki önemini kavratmak ve ses - ritim 
farkındalığı yaratmak adına öğrencilerimizle 
atık materyallerden davul yapma etkinliği ger-
çekleştirildi.

Anaokulumuzda 
Anneler Günü Coşkuyla 
Kutlandı

TED Mersin Koleji Anaokulu 4-5-6 yaş öğrencileri Anneler Günü’ nü anaokulumuzda tüm velilerimizin katılımıyla büyük bir 
heyecan ve coşkuyla kutladı. Öğrencilerimiz anneleri için boyadıkları ve stencil tekniği ile süsledikleri hediyelerini annelerine 
verdiler. Anneleri için öğretmenleri yardımıyla yazdıkları şiirleri okuyan Kolejliler daha sonra öğrendikleri ingilizce şarkılarını 
okulumuzun fuayesinde seslendirdiler. Yıl boyunca öğrendikleri müzik-orff etkinliklerini müzik eşliğinde anneleriyle paylaşan 
minikler, annelerine duygulu ve güzel anlar yaşattılar.

TED Mersin Koleji Okul Öncesi Eğitim Kurumu 4 ve 5 yaş 
(36-48 ay) öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’ nın 94. yılını anaokulumuzda düzenlenen etkinlik 
ve kokteyl ile kutladı. Velilerimizin yoğun ilgi gösterdiği 
kutlamada coşkulu anlar yaşandı. Kutlamalar okul müdürümüz 
Çiğdem DEDE tarafından günün anlam ve önemini anlatan 
konuşmayla başladı ve sonrasında 4 yaşlarımızın Türkçe-
İngilizce koro şarkılarını seslendirmesi ile devam etti. Ardından 
danslarını sergileyen minik Kolejliler anne ve babalarıyla 
aynı dansı yaparak ailelerine duygu dolu anlar yaşattılar. 
Programın devamında 5 yaşlarımız kendi tasarladıkları 
Atatürk baskılı tişörtleri ile sahneye çıkarak coşkuyla İngilizce 
şarkılar söylediler. Sonrasında Türkçe söyledikleri marşlarla 
keyifli dakikalar yaşattılar. Öğretmenleriyle hazırladıkları orff 
etkinliklerini sunan Kolejliler arkadaşlarıyla eşli yaptıkları orff 
etkinliğini aileleriyle tekrar ederek bir kez daha dans coşkusunu 
yaşadılar ve yaşattılar . Kutlamanın ardından çocuklarımız 
dilek balonlarını 10. Yıl Marşı eşliğinde geri sayımla gökyüzüne 
bıraktılar. Öğrenci ve velilerimiz hazırlanan ikramlar eşliğinde, 
okul bahçesinde bu güzel günün keyfini çıkardılar.

Okul Öncesi Eğitim 
Kurumumuzda 
23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
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TED Mersin Koleji 1. Sınıf öğrencileri çeşitli kültürlerin ve inançların bir arada 
bulunduğu zengin ülkemizin renklerini oluşturarak Paskalya Bayramı’nı 
kutladılar. Kutlama farklılıkların kattığı güzelliklere yaklaşımlarımızın 
önemi, hoşgörü, saygı ve sevgi konularının konuşulmasıyla sona erdi.

TED Mersin Koleji Çeşmeli Kampüsü’ndeki  
konferans salonunda düzenlenen tiyatro 
etkinliği ile öğrencilerimiz hem öğretici 
hem de keyifli vakit geçirdiler.  Okula 
gitmemek, tv izlemek, bilgisayar oyunları 
oynamak, kitap okumamak,  eşyalarını  
toplamamak gibi davranışlar eğlenceli gibi 
görünse de “Zaman Yiyiciler” isimli  oyun 
sayesinde aslında bunların bizim hayatımızı 
olumsuz etkileyerek, tembelleştirdiğini ve 
birsüre sonra bizleri mutlu etmeyeceğini 
öğrenen Kolejliler, sorumluluklarını yerine 
getirerek, zamanlarını doğru kullanarak, 
daha mutlu insanlar olacaklarını role-
play tekniği ile kalıcı olarak öğrendiler.

TED Mersin Koleji 1. Sınıf öğrencileri eğlenceli etkinliklerle matematik 
temellerini atmaya devam ediyor. Kolejliler matematik derslerinin kesirler 
konusu kapsamında “Bütün“ ve “Yarım” kavramlarını yaşamlarının bir 
parçası halina getirerek öğrendiler.

Birinci 
Sınıflarımız için 
Matematik Bir 
Yaşam

İlkokul Öğrencilerimiz 
“Zaman Yiyiciler” İsimli 
Tiyatroda Buluştu

1. Sınıf  Öğrencilerimiz Paskalya Bayramı 
Kutlaması ile Farklı Kültürlere Farkındalık 
Yarattı...

TED Mersin Koleji İlkokul öğrencileri 
“Yeşilay Haftası” adına farkındalık yarat-
mak için ‘BAĞIMLI OLMA, ÖZGÜR OL!’ 
Sloganıyla zararlı maddelere savaş açtı. 
Öğrencilerimizi Yeşilay ve çalışmaları hak-
kında bilgilendirmek ve onlara zararlı alış-
kanlıklardan uzak durmalarını sağlayacak 
özgüveni aşılamak amacıyla konferans 
salonumuzda sunum gerçekleştirildi. Öğ-
rencilerimiz sunumda paylaşılan çeşitli 
maddelerin görselleri ve bu maddelerin 
zararları hakkında öğrendikleri karşısında 
şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

“ Yurtta TED, 
Dünyada TED!”

TED Mersin Koleji 4. Sınıf öğrencileri aidiyet çalışmaları 
kapsamında vizyon ve misyonlarını belirledi. Öğrencilerimizin 
yaptığı fikir birliği ile oluşan vizyon ve misyon şu şekildedir;
 
Vizyonumuz; Sivil inisiyatif olarak çalışmalarını uluslararası 
düzeyde sürdürmektir.
 
Misyonumuz; Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere 
taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmaktır. Atatürk’ün 
kurduğu bu okullarda, Atatürk’ün bir sözünden yola çıkarak; 
Yurtta TED, Dünyada TED demektedirler.

TED Mersin Koleji 1. Sınıf öğrencileri “Yaşa ve Öğren” metodolojisiyle 
canlıların yaşam alanlarını yerinde görmek, beslenme ve barınma 
ihtiyacının canlılar için önemini kavramak amacıyla hayvanat 
bahçesine gezi düzenlediler. Gezi dönüşü gördüklerini resimleyen 
öğrencilerimiz hayvanların temel gereksinimleri ile ilgili düşünce ve 
önerilerini yazılı olarak da ifade edip arkadaşlarına sunum yaptılar.

1. Sınıflarımız “Yaşa ve Öğren”  
Metodolojisiyle Hayvanlar 
Alemini Keşfediyor.

Öğrencilerimiz Zararlı 
Maddelere Savaş Açtılar
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TED Mersin Koleji 2. Sınıf öğrencileri TRT’nin hazırladığı 
TRT 50.yıl Vagonu Müzesi’ ne düzenledikleri kültür gezisi ile 
geçmişten bugüne iletişim araçlarını ve ülkemizin iletişim 
tarihini inceleme şansı yakaladılar. Çağımızın iletişim araçlarını 
uzmanlar eşliğinde inceleyen Kolejliler keyifli anlar yaşayarak 
yayın deneyimi kazandılar. Atatürk’ün kullandığı mikrofonu,  
müzede gören öğrencilerimizin akıllarında kalan en güzel gezi 
anısı oldu...

İlkokul 3.Sınıflarımız Tükettikleri 
Makarnanın Üretim Hikayesine 
Baştan Sona Tanık Oldu
TED Mersin Koleji ilkokul öğrencileri sadece 
tüketici değil üretici birer birey olma yolunda 
emin   adımlarla ilerliyor. Tarladan evimize kadar 
ulaşan makarnanın hangi aşamalardan geçtiğini 
öğrenmek amacıyla düzenlenen gezi çerçevesinde 
Mersin Arbel makarna fabrikasını ziyaret eden 
KOLEJLİLER, buğdayın tarlaya ekilmesi, hasat 
sonrası irmik haline getirilmesi ve fabrikada 
işlenerek makarnaya dönüştürülmesi sürecini gıda 
mühendisleri eşliğinde öğrendiler.  

TED Mersin Koleji 1. Sınıf Öğrencileri Hayat Bilgisi 
dersi konularına paralel olarak gerçekleştirdikleri 
etkinlikler ile üretebilmenin mutluluğunu ve he-
yecanını yaşıyor. “Bunları Yapabiliyorum” konusu 
dahilinde gerçekleştirdikleri etkinlikte Kolejliler 
masa üstü kutularını kendileri tasarlayıp üretim 
aşamasını da kendileri gerçekleştirdiler.

2. Sınıf Öğrencilerimiz 
TRT 50. Yıl Vagonu’ nda

1. Sınıflarımız 
Üretebilmenin 
Mutluluğunu
Yaşıyor

Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, 
kelime dağarcıklarını zenginleştirip güven duygusunu aşılamak ve Türkçe’yi 
doğru, güzel, etkili kullanma becerisini kazandırmak için Haftanın “Yıldız 
Kitap Kurdu” projesiyle kitap kurdu seçiliyor. Bu çerçevede öğrencilerimizden 
Meriç Sürücü ve Nesim Hamama Yıldız Kitap Kurdu olmaya hak kazandılar. 
Gerek okuma alışkanlığıyla gerekse de okuldaki hal hareket ve davranışlarıyla 
arkadaşlarına örnek olan kitap kurtlarımız adeta bir sosyal ağ gibi büyüyerek 
bütün arkadaşlarını örnek davranışlarıyla kitap okuma timine katıyor. Yakalarında 
taşıdıkları kitap kurdu rozetiyle de arkadaşları arasında daha kolay fark edilebilir 
olurken aynı zamanda arkadaşlarına, sorumluluk duygusu gelişmiş davranışlarıyla 
da örnek oluyor, etkileşim sağlıyorlar.

TED Mersin Koleji 1. Sınıf öğrencileri baharın gelmesiyle mekan sınırlaması olmaksızın eğitim ve öğretim-
lerine devam ediyor. Bahçede arkadaşlarıyla “Kaç kuruş?” oyununu oynayan Kolejliler yaşadıkları eğlenceli 
anlara paralel olarak kalıcı öğrenmeyi de gerçekleştiriyorlar.

1. Sınıflarımız Bilişsel 
Becerilerini Ayrıcalıklı 
Matematik Eğitimleri ile 
Geliştiriyor

1. Sınıf öğrencileri ayrıcalıklı matema-
tik eğitimleri ile bilişsel becerilerini 
geliştirmeye devam ediyor. Matematik 
dersleri kapsamında onluk-birlik kav-
ramları üzerine eğlenceli bir çalışma 
gerçekleştiren Kolejliler kendi tasar-
ladıkları abaküsler ile öğrendiklerinin 
kalıcılığını sağladılar.

Yıldız Kitap Kurtlarımız

Birinci Sınıflarımıza 
Bahar Geldi
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TED Mersin Koleji İlkokul 2. Sınıf öğrencileri Tra-
fik Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin Trafik 
Şube Müdürlüğü’ nden Gelen misafirlerini oku-
lumuzda misafir etti. “Trafik Kuralları ve Trafik 
Kurallarının Önemi” konulu sunumlarını gerçek-
leştiren konuklarımız ve Kolejliler “Trafik Kural-
larına Uyalım, Uymayanları Uyaralım.” ifadesini 
yaşamlarına dahil etme kararı alarak etkinliklerini 
noktaladılar. Mersin Trafik Şube Müdürlüğü’ ne, 
öğrencilerimize verdiği sonsuz destek için teşekkür 
ediyoruz.

TED Mersin Koleji Trafik Yıldızları Kulübü öğrencilerimiz kuru-
cumuz Sayın Orhan Özdemir’i öğretmenleri eşliğinde ziyaret 
etti. Yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetler ile devam et-
tirmeleri gereken projeler hakkında bir sunum gerçekleştiren 
Kolejliler yapacakları tüm çalışmalar için kurucumuzdan tam 
destek sözü aldılar. Kolejliler ziyaretleri sonunda yaptıkları ça-
lışmalardan dolayı başarı sertifikalarını değerli kurucumuz Or-
han Özdemir’in elinden almanın sevincini yaşadılar.

Dünya Kadınlar 
Günü Satranç 
Turnuvası Ödülleri 
Sahiplerini Buldu

TED Mersin Koleji geleneksel “Dünya 
Kadınlar Günü “ Satranç Turnuvası bu yıl 
da düzenlendi. 2. 3. ve 4. Sınıflar düzeyinde 
yapılan turnuvaya öğrencilerin ilgisi yoğun 
oldu. Kıyasıya mücadelenin yoğun olduğu 
yarışmada yaş gruplarına göre birinci, ikinci 
ve üçüncüler belli oldu. Dereceye girenlere 
madalyaları verilirken diğer öğrencilerimiz de 
“Katılım Sertifikası” ile onurlandırıldı.

TED Mersin Koleji 2. Sınıf öğrencilerinden oluşan “Trafik Yıldızları 
Kulübü” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’ nı ziyaret ederek “BİSİKLET 
YOLU” taleplerini ilettiler. Trafik Yıldızlarımız Mersin’de trafik adına, ne tür 
beklentilerin olduğunu kendi hazırladıkları anket yoluyla ortaya çıkardılar. 
Yapılan anket sonuçlarına göre bisiklet yolun beklentisinin yüksek olduğunu 
tespit eden öğrencilerimiz bir sonraki adımda Trafik Şube Müdürlüğü’nü ziyaret 
ederek Mersin’de bisiklet yolu için en uygun alanları öğrendiler. Bu doğrultuda 
projeye onayın verileceği yer olan Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret 
eden öğrencilerimiz, taleplerini ayrıntılı olarak nedenleri ile Belediye Başkanı’ 
na aktardılar.

İlkokul 2. Sınıf 
Öğrencilerimiz 
Trafik Haftası’nı 
Kutladı

Trafik Yıldızlarımız Kurucumuz 
Sayın Orhan Özdemir’i Ziyaret Etti

“Masal Diyarı” Adlı Tiyatro 
Oyunu TED Mersin Koleji 
Sahnesinde

TED Mersin Koleji olarak tiyatronun 
sanat ve eğitim işlevleri  ile çocuğun 
dünyasında önemli bir yer tuttuğunun 
bilincindeyiz. Yaşamın ilk yıllarında 
çocuk, birçok konu ve kavramı taklit 
yoluyla öğrenirken, bu öğrenme 
sürecinde oyun, büyük bir rol 
oynamaktadır. Çocuk, tiyatroda etkili 
bir öğrenme ortamına sahip olur. 
İzleyen çocuk bir anlamda oynayan 
çocuktur ve oyunu izlerken kendi 
başına sentezler yaparak yargılara 
varabilir. Bu doğrultuda okulumuzda 
sahnelenen ve öğrencilerimizden  
Elif Su Sicimoğlu’nun da rol aldığı 
“Masal Diyarı” adlı tiyatro oyunu 
öğrencilerimiz tarafından ilgiyle 
izlendi. 5 yaşından 9 yaşına kadar 
farklı yaş gruplarından öğrencilerin 
sahnelediği oyun, öğrencilerimiz 
tarafından büyük alkış aldı. 

Uyku halinde bir canlı olan tohum için uygun şartlar 
oluşturulduğunda canlılık özelliği gösterdiğini öğrenen 
TED Mersin Koleji 4. Sınıf öğrencileri tohumları çimlen-
dirdikten sonra toprağa dikme ve onlara can suyunu 
verme etkinliğini gerçekleştirdiler. Kolejliler tohumları-
nın büyüme evresini birlikte gözlemlemeye başladılar.

Trafik Yıldızlarımız Mersin İçin 
Bisiklet Yolu İstiyor TED Mersin Koleji 4. Sınıf öğrencileri, Ulus-

lararası Matematik Müfredatı çerçevesinde 
Amerika’dan gelen eğitim kaynakları ve 
İngilizce Matematik Öğretmenleri rehber-
liğinde hazırlandıkları “The Math League” 
(Matematik Ligi) sınavına dahil olarak mate-
matik alanında ki başarılarını ülke dışına taşıdı. 
Dünya’nın en önemli ve prestijli matematik ya-
rışması olarak kabul edilen “The Math League” 
(Matematik Ligi) sınavına bütün dünya ço-
cukları ile aynı anda giren Kolejliler, yabancı 
ülkelerdeki yaşıtları ile eşit zamanlı olarak 

uluslararası matematik müfredatını yüksek 
standartlarda İngilizce olarak öğreniyorlar. 

4.Sınıf Öğrencilerimiz
Dünya Matematik Ligi Sınavında!

4.Sınıf  
Öğrencilerimiz 
“Tohumdan 
Fideye” 
Projelerini 
Hayata Geçirdiler
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TED Mersin Koleji’nin her yıl Mersin genelinde düzenlediği 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı “Geleneksel Satranç Turnuvası” gerçekleşti. 
Dört kategoride gerçekleşen turnuvaya TED Mersin Koleji öğrencileri ve 
diğer okulların öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Turnuva sonunda, kendi 
kategorilerinde ilk üçe giren öğrencilere kupa verilirken turnuvaya  katılan 
tüm öğrencilere de katılım madalyası verildi.

TED Mersin Koleji 1. Sınıf öğrencileri Hayat Bil-
gisi dersinde “Dün, Bugün, Yarın” Teması kap-
samında küçükken sahip oldukları bir oyunca-
ğı sınıfa getirerek bu oyuncakla oynarken neler 
hissettiklerini arkadaşları ile paylaştılar. Dilsel 
gelişimleri doğrultusunda sözel ifade beceri-
lerini çeşitli etkinliklerde yaptıkları sunumlarla 
destekleyen Kolejliler sağlam adımlarla ilerle-
meye devam ediyorlar.

Birinci Sınıf 
Öğrencilerimiz Robot 
Tasarımlarını Bitirdi

Birinci Sınıf
Kolejliler Sağlam 
Adımlarla 
İlerlemeye Devam 
Ediyor

1. Sınıf Öğrencilerimiz Eco-School Projesi ile bilim eğitimlerini birleştirerek 
kendi robotlarını tasarladılar. Öğrencilerimiz hayal güçlerini geliştirmek, 
sorumluluk almak ve almış oldukları sorumlulukları yerine getirmek 
amacı ile Serbest Etkinlik derslerinde kendi robotlarını icat ettiler. 
Kolejliler robotlarına “Robby” adını verdiler. Robot yapımı esnasında 
çok heyecanlanan öğrenciler daha sonra kendi yaptıkları robotu sınıfın 
maskotu ilan ettiler.

TED Mersin Koleji İlkokul öğrencilerinin katıldığı 2014 Monami Türkiye “Çocuk ve Çevre” konulu resim yarışmasında 5 
öğrencimiz altın madalya alarak önemli bir başarıya imza attı. Monami tarafından gönderilen madalyalar, başarı belgeleri 
ve hediyeler, dereceye giren öğrencilerimize okulumuzda düzenlenen tören ile verildi.

2014 Monami Türkiye Resim 
Yarışmasında İlkokul Öğrencilerimizden 5 Altın Madalya!

Geleneksel TED Mersin Koleji 
23 Nisan Satranç Turnuvası 
Mersin Genelinde Düzenlendi

TED Mersin Koleji 2. Sınıf Öğrencileri 
Hayat Bilgisi dersi kapsamında “Ükeler 
ve Çocukları” konulu proje çalışmaları 
için seçtikleri ülkeler ile ilgili araştırma-
lar yaparak kendi sunumlarını hazırla-
dılar. Araştırmalarında seçtikleri ülkenin 
bayrağı, dili, başkenti, para birimi, çocuk 
oyunları, ünlü yemekleri, ünlü kişileri ve 
milli kıyafetleri ile ilgili bilgiler toplayan 
Kolejliler poster, slayt ve görsel sunular 
ile arkadaşlarına bilgi şöleni yaşattılar. 
Öğrencilerimiz yaptıkları çalışmalar ile 
ülkeler hakkında bilgi sahibi olurken ke-
yifli bir dünya turuna çıktılar.

1. Sınıflarımız 
Standart Olmayan 
Uzunluk Ölçülerini 
Öğreniyor

1. Sınıf öğrencilerimiz matematik konularını eğlenerek öğrenmeye 
devam ediyor. Mutlulukla başarının döngüsel uyumunu yakalayan 
Kolejliler standart olmayan uzunluk ölçülerini sınıf içi ve sınıf dışı 
etkinliklerle öğrendiler. Uygun çevresel koşullarda öğrenmenin keyfine 
varan 1. Sınıflarımız edindikleri bilgileri yaşamlarına uygulayarak 
sürekliliği ve kalıcılığı sağladılar.

“Ülkeler ve Çocukları” 
Konulu Proje Sunumları 
Gerçekleşti
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Öğrencilerimiz Geri Dönüşümü 
Modaya Dönüştürdü

TED Mersin Koleji öğrencileri akademik alandaki 
başarılarını sanatsal alanlarda da sürdürmeye devam 
ediyor. İlkokul 2. Sınıf öğrencilerimizden Cüneyt Ege 
SEZEN uzun zamandır hazırlandığı 3 boyutlu maket 
sergisini Mersin Marina'da gerçekleşen organizasyon ile 
Mersin'li sanatseverler ile buluşturdu. Anıtkabir, Beyaz 
Saray, Big Ben, Golden Gate Bridge, Kuala Lumpur 
Petronas Towers ve Sydney Opera Binası gibi dünyanın 
önde gelen 20 yapısının 3 boyutlu maketlerini küçük 
yaşına rağmen profesyonelce ve başarıyla tamamlayan 
öğrencimizi bu anlamlı gününde yönetim kurulumuz 
yalnız bırakmadı.

2. Sınıf 
Öğrencimizden 
3 Boyutlu 
Maket Sergisi 

TED Mersin Koleji 7. Sınıf öğrencileri geri 
dönüşüm atıklarına dikkat çekmek amacıyla 
teknoloji ve tasarım dersi kapsamında kağıt, 
plastik, naylon gibi atıklardan çeşitli kıyafetler 
tasarladı. 1 Haziran 2014 Pazar günü Forum 
Mersin AVM’de 4. Sınıf öğrencilerinin sergilediği 
kıyafetler, izleyicilerden büyük beğeni topladı. 

Eco-School Projesi kapsamında planlanan 
ve hazırlanması yaklaşık altı ay süren “ Bir 
Dönüşüm Hikayesi” adlı defile ile öğrencilerimiz, 
Mersin başta olmak üzere dünyanın büyük 
sorunu haline gelen çevre kirliliğine dikkat çekti. 
“YAŞAM IÇIN YEŞIL BIR DÜNYA” sloganıyla yola 
çıkan, başta çevre olmak üzere Mersin’in kültür, 
sanat ve spor hayatına önemli katkılarda bulunan 
okulumuz, Mersin’in bilinçli bir şehir olması 
için yaptığı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. 
Yüzlerce kişinin izlediği defilede öğrencilerimizi 
gösterdikleri başarılı performanstan dolayı 
kutluyoruz.
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SANAT 
SOKAĞIMIZDAN 
HABERLER

Sanat ve Bilim
Sokağımız Çiçek Açtı

Bilim ve Sanat Sokağımızda 
Çalışmalarımız Annelerimiz İçin

“Çiçeğimi oluşturuyorum” 4. Sınıf öğrencilerimiz ve velileri “Maskemi Boyuyorum” 
etkinliği için okulumuzun bilim ve sanat sokağında 
buluştu. Hayatımızdaki en büyük destekçimiz ve en 
güvenli sığınağımız olan annelerimiz için hazırladığımız 
etkinliğimizde öğrencilerimiz tam anlamıyla sanatını 
konuşturdu. Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve 
karşılıksız sevgi veren anneleri için büyük bir özveriyle 
çalışmalarını gerçekleştiren Kolejliler etkinliğin sonunda 
başarmanın mutluluğunu anneleri ile birlikte yaşadılar. 
Minik eller etkinlik öncesinde anneleri için hazırladıkları 
sürpriz kartlarını annelerine hediye ettiler.

TED Mersin Koleji 2. Sınıf öğrencileri ve aileleri oku-
lumuzun bilim ve sanat sokağında buluştu. Görsel 
Sanatlar dersi kapsamında düzenlenen “Çiçeğimi 
Oluşturuyorum” etkinliği velilerimizin yoğun ilgisiyle 
gerçekleşti. Düzenlenen etkinlikte öğrencilerimiz hayal 
güçlerini kullanarak, çeşitli fikir bütünlüğünde tasarım-
larını aileleriyle birlikte oluşturdular. Yapmış oldukları 
çiçek tasarımlarıyla da bahar mevsimini kucaklayıp ob-
jektifimize neşeyle poz verdiler.

TED Mersin Koleji 3. Sınıf öğrencileri aileleri ile birlikte bilim 
ve sanat sokağında bir araya geldiler. Görsel sanatlar dersi 
kapsamında gerçekleştirilen “Hayalimdeki Doğa” konulu 
kolaj çalışmalarını aileleriyle birlikte yapan Kolejliler keyifli 
bir etkinliğe imza attılar.

TED Mersin Koleji öğrencileri ayrıcalıklı müzik eğitimleri ile 
küçük yaştan itibaren en az bir enstrüman çalarak yetenek-
lerini ulusal ve uluslararası çapta sergileme şansı yakalıyor. 
Okulumuzun sanat ve bilim sokağında gerçekleşen etkinlik 
ile öğrencilerimiz devlet okullarında okuyan arkadaşlarını so-
kağımızdaki müzik resitali ile okulumuzda ağırlamaya devam 
ediyor.

Üçüncü Sınıf  Öğrencilerimizin 
ve Velilerimizin Hayalleri Sanat ve 
Bilim Sokağımızda

Sanat ve Bilim Sokağımızda 
Piyanistler Var!
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23 Nisan Kutlamaları Yüzlerce 
Öğrencimizin ve Velimizin Katılımıyla 
Gerçekleşti

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

Kutlamaları Yüzlerce Öğrencimiz 
ve Velimizin Katılımıyla Çeşmeli 

Kampüsü’ müzde Gerçekleşti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 
yüzlerce öğrencimiz ve velimizin katılımıyla Çeşmeli 
Kampüsü’ müzde gerçekleşti. İlkokul müdürümüz 
Sayın Mürüvvet Demirtaş’ ın konuşmasıyla başlayan 
kutlamalarda Okul Öncesi Eğitim Kurumu 6 yaş ve İlkokul 
öğrencilerimizin uzun süredir hazırlandıkları dans, koro, 
şiir ve halk oyunları performansları izleyenleri büyüledi. 
23 Nisan kutlamalarına yoğun ilgi gösteren velilerimize 
ve emeği geçen öğrencilerimiz ile öğretmenlerimize 
bu önemli güne anlam kattıkları için teşekkür ediyoruz.
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2013-2014 Eğitim Öğretim yılını başarıyla tamamlayan 
TED Mersin Koleji 1. Sınıf öğrencileri hazırladıkları 
“Okuma Bayramı Programı” nı Çeşmeli Kampüsü’ müzün 
Konferans Salonu’ nda sahnelediler. İlkokul müdürümüz 
Sayın Mürüvvet Demirtaş‘ ın açılış konuşmasıyla başlayan 
etkinlik miniklerimizin hazırladıkları gösteriler ve şiirlerle 
devam etti. Yıl boyunca yaptıkları yabancı dil etkinlikleri 
sırasında çektikleri videolarla ailelerine sürpriz yapan birinci 
sınıflarımız İngilizce ve Türkçe şarkılarla izleyenlere coşkulu 
anlar yaşattılar. Our World, Number Conga ve My Family 
isimli şarkıları büyüklere taş çıkaracak şekilde söyleyen 
Kolejliler, izleyen herkesi kendilerine hayran bıraktılar. 
Okuma Bayramı’ nın finalinde ise; çocuklarımız annelerini 
sahneye davet ederek birlikte şarkı söyleyip dans ettiler.

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılını Başarıyla Tamamlayan TED Mersin Koleji 
1. Sınıf Öğrencileri Hazırladıkları “Okuma Bayramı Programı” nı 
Çeşmeli Kampüsü’ müzün Konferans Salonu’ nda Sahnelediler. 

TED Mersin Koleji’nde 
Okuma Bayramı Coşkusu 
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5. Sınıf  öğrencilerimiz Çeşmeli Kampüsü’ müzde bulunan bilim ve sanat 
sokağımızda “I’m doing a mask” etkinliğini planlayarak velilerini okula 
davet etti. Çocuklarımızla birlikte eğlenceli, üretken ve verimli vakit 
geçiren velilerimiz için bu etkinlik ile çocuklarla kaliteli zaman geçirmeleri 
amaçlandı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan maskeler sayesinde hem veliler 
hem de öğrenciler eğlenceli ve keyifli anlar yaşadılar.

5. Sınıflarımızdan “I’m doing a mask” 
Etkinliği

Öğrencilerimiz 
“DÜNYA PI GÜNÜ”nde 
Pasta ve Kurabiye Yarışmasında

Türk Kızılayı
Resim Yarışması Birincisi
TED Mersin Koleji’nden!

Türk Kızılayı Mersin Şubesi’nin düzenlediği 
“Kızılay Sevgisi” Konulu resim yarışmasına 
katılan öğrencilerimizden Gülin Başkut Küçük 
Mersin Birincisi Olarak Önemli Bir Başarıya 
İmza Attı. Göstermiş olduğu başarıdan dolayı 
ödülünü ve plaketini Kızılay Temsilciliği’ nde 
düzenlenen tören ile alan öğrencimiz mutlu-
luğunu okul arkadaşları ve öğretmenleri ile 
paylaştı.

Ortaokul Öğrencilerimiz
Büyüklerinin  İzinden 
Giderek 
Mersin Tarihine Sahip 
Çıkıyor!

Ortaokul 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz Tarih Bölümü 
rehberliğinde Lisede okuyan  büyüklerinin izinden 
giderek Silifke ve çevresine arkeoloji ve tarih amaçlı 
çalışma gezisi düzenledi. Mersin tarihine sahip çık-
manın önemini bir kez daha vurgulayan Kolejlilerin 
düzenlenen bu anlamlı organizasyon ile farkındalık-
ları arttırılarak sosyal derslerindeki motivasyonlarının 
güçlenmesi sağlanmıştır. 

TED Mersin Koleji İlkokul ve Ortaokul öğrencileri “DÜNYA Pİ GÜNÜ” 
etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen pasta ve kurabiye yarışması 
ile Pi sayısı hakkında öğrendiklerini tasarımcı kişilikleri ile birleştire-
rek önemli eserlere imza attılar. Öğrencilerimiz evlerinde yaptıkları 
hazırlıklar aşamasında etkinliğe anne ve babalarını da dahil ederek 
çevrelerinde Pi sayısının önemine farkındalık yarattılar. 

TED Mersin Koleji 7. ve 8. Sınıf öğrencileri TED ruhu ve aidiyetlerini logo tasarımlarıyla gösterdiler. 
Teknoloji ve Tasarım dersinde hazırladıkları birbirinden değerli tasarımlarını “Benim TED’im Benim 
Logom” adlı pano sergisiyle buluşturan Kolejliler TED’li olmanın gurununu bir kez daha paylaştılar.

TED Mersin Kolejli 
Ressamların Başarıları 
Türkiye Çapında İlgi 
Görüyor

TED Mersin Koleji öğrencileri ayrıca-
lıklı sanat eğitimleri ve başarıları ile 
Türkiye çapında ilgi görüyor. 8. Sı-
nıf öğrencilerimizden Güngör Sude 
ÖZBEK’ in yapmış olduğu resim, 
ISK-SODEX Fuarı kapsamında dü-
zenlenen “Küresel Isınmanın Yarat-
tığı Sorunlar, İklim Değişikliğine ve 
Çevreye Etkisi” konulu Resim Yarış-
ması’ nda sergilenmeye değer bulu-
narak önemli bir başarıya imza attı.

“Benim TED’im 
  Benim Logom”



4342

Ted Mersin Koleji Ortaokul/Lise

www.tedmersin.k12.tr

8. Sınıf öğrencileri yoğun geçen TEOG Sınavlarına 
Hazırlık Programı kapsamında “Müzik Sadece Ruhun 
Değil Bilimin de Gıdasıdır.” sloganından yola çıkarak 
Fen ve Teknoloji dersi kapsamında “Müzik ve Fen” 
konusunu enstrümanları inceleyerek ve mini konser 
vererek işlediler. Müziğin Fen ve Teknoloji ile olan 
ilişkisine dikkat çeken öğrencilerimiz yoğun geçen bu 
dönemlerde hem eğlendiler hem de öğrendiler.

Çanakkale Zaferi’ nin 99. yıldönümü ile “Şehitlerimizi Anma Günü”
okulumuzda çeşitli etkinliklerle kutlandı. Okulumuzun konferans 
salonunda yapılan törende saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’ nın ardından 
günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma, okulumuzun Coğrafya 
öğretmeni tarafından yapıldı.

10-C sınıf öğrencilerinden İlayda Türkeköle’ nin okuduğu Çanakkale 
Geçilmez isimli şiir ve 11-C sınıfından Mazlum Şimşek’ in İstiklâl Marşı’nın 
Kabulü adlı yazısı dinleyicilerden alkış aldı. Program 6. ve 7. Sınıf 
öğrencilerimizin hazırladığı “Çanakkale Oratoryosu” yla devam etti. 
Çanakkale ve İstiklâl Marşı adlı slayt gösterisiyle son bulan program 
katılımcılardan büyük beğeni topladı.

8. Sınıf Öğrencilerimiz 
İçin Müzik Bilimin 
Gıdası

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

TED Mersin Koleji lise öğrencileri her yıl ulusal 
düzeyde düzenlenen TUBİTAK proje yarışmasının 
Mersin Üniversitesi’ nde düzenlenen bölge sergisine 
katılarak ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları 
bilim olimpiyatları için incelemelerde bulundular. 
Öğrencilerimizi proje yapmaya teşvik etmek ve 
bu konudaki farkındalıklarını arttırmak için yapılan 
etkinlikte öğrencilerimizin büyük bir merakla 
sergideki projeleri incelediği gözlemlendi.

14- 17 Şubat 2014 tarihleri arasında, bu yıl beşincisi düzenlenen 
TED İstanbul Ulusal Forum-u, 21 okuldan 144 öğrencinin katılımıy-
la gerçekleştirildi.  10 farklı komitenin yer aldığı foruma, öğrencile-
rimizden İlay Özgen Aksoy, Cansın Canacankatan, Larasu Yıldıran, 
Hikmet Çom, Nazlıhan Ünveren, Canberk Tokmak okulumuzun Türk 
Dili ve Edebiyatı Zümresi önderliğinde foruma katıldılar. TED Mersin 
Koleji, TED İstanbul Koleji,TED Bursa Koleji, TED Kayseri Koleji, Üs-
küdar Amerikan Lisesi, Alman Lisesi, Enka Lisesi ve Sanko Okulları 
gibi ülkenin saygın kurumlarının katıldığı ulusal forumda liseliler; dış 
işleri, ekonomi, insan hakları, sivil hak ve özgürlükler gibi konularda 
birçok sorunu ele aldı. Kendi konuları hakkında önerge hazırlayan, 
her önergede farklı çözüm yolları arayan komiteler, sorunlara yöne-
lik çözüm önerilerini genel kurula sunarak, bu yılki forumu başarıyla 
gerçekleştirmişlerdir.

TED Mersin Koleji Lise Öğrencileri katıldıkları ve Dış İşleri, Ekonomi, İnsan Hakları, Sivil Hak ve Özgürlükler gibi konuları 
ele aldıkları TİUF’14 (TED İstanbul Ulusal Forumu)’te gösterdikleri başarıdan dolayı almaya hak kazandıkları başarı 
belgelerini okulumuzda düzenlenen törenle aldılar. 

Lise Öğrencilerimiz TİUF’ 14 
Başarı Sertifikalarını Törenle Aldı

Lise Öğrencilerimiz 
TUBİTAK  Proje Sergisi’nde 

Kolejliler Türkiye’nin 
Sorunlarını Tartışıyor
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Geleneksel “Masal”Günümüzün 
Beşincisi  Çeşmeli 
Kampüsümüzde Gerçekleşti

TED Ankara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi’nin organizasyonu ile 10-12 
Nisan 2014 tarihleri arasında TED Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleş-
tirilen sempozyuma, 11 özel okuldan 120 lise öğrencisi katıldı. Okulumuzdan 
Barış Taşdemiroğlu, Gönül Mingsar, Ardahan Apaydın, Özge Özlü, Senem 
Yılmaz, Mazlum Şimşek, Genco Durmaz, Esila Evin Küçük Türk Dili ve Ede-
biyatı Zümresi önderliğinde sempozyumda yer aldı. üç gün süren sempoz-
yumun açılışı TED Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Açılış, 
TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürü Sevinç Atabay’ın mesajı ile başladı. 
Açılışı yöneten ve Organizasyon Komitesi adına konuşan Türk Dili ve Edebiyatı 
öğretmeni Işıl Çırakoğlu, sempozyuma dört yıldır katılımlarıyla destek veren 
ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’na, Büyük Kolej’e, TED Mersin ve TED Samsun 
Koleji’ne teşekkürlerini sundu. Açılış etkinliğinden sonra katılımcılar tiyatro 
sanatçıları Altan Alkan ve Erdinç Doğan ile bir atölye çalışması gerçekleştir-
diler. Öğrenciler sempozyum süresince sunumlar gerçekleştirdi ve bu sunum-
lardan hareketle üç araştırma sorusu belirleyerek iki günlük süreçte makale 
yazma çalışması yaptılar. Sempozyumun dört temel oturumunda geçtiğimiz 
yıl yitirdiğimiz şair ve yazarların yapıtları ele alındı.

Türk Eğitim 
Derneği’ni 
Tanıyorum

TED Mersin Koleji Ortaokul ve Lise öğrencileri Türk Eğitim 
Derneği’ nin kuruluşunun 86. yılı kapsamında gerçekleşen 
“TED’ i tanıyorum” etkinliğinde bir araya geldi. Okulumuzun 
lise ve ortaokul sosyal zümresinin ortak çalışması ile Türk 
Eğitim Derneği’nin kuruluşunun, çalışmalarının ve okullarının 
anlatıldığı videoları izleyen Kolejliler, Türk Eğitim Derneği’nin 
okullarından mezun olup sosyal yaşamlarında önemli bir ko-
num edinmiş, ülkemizde ve dünyada ünlenmiş kişilerin tanıtıl-
dığı sunumu ilgi ile izlediler. 7.8.9. ve 10. sınıf öğrencilerimizin 
yarıştığı “TED’i Tanıyorum” adlı bilgi yarışması ile devam eden 
etkinlik ile öğrencilerimiz 86 yıllık TED misyonunu, vizyonunu 
ve değerlerini, TED’li olmanın ayrıcalığını daha da yakından 
tanımışlar ve TED’li olmanın gururunu paylaşmışlardır. 

Her yıl TED Mersin Koleji Lise öğrencileri tarafından ger-
çekleştirilen geleneksel masal günü etkinliklerinin beşincisi 
TED Mersin Koleji Çeşmeli Kampüsü’ nde sahnelendi. Türk 
Dili ve Edebiyatı Zümremizin rehberliğinde Lise öğrencile-
rimizin çeşitli masalları yeniden yorumlamasıyla gerçekleş-
tirilen etkinliğe 9. 10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz katıldı. Takım 
çalışmasıyla bir araya gelen öğrenciler, kurgudan kostüme 
kadar kendi hazırladıkları oyunları keyifle sundular. Masal-
ları modern hayata uyarlayan Kolejliler başarılı senaryolara 
imza attılar. Ses ve ışık efektlerini de kullandıkları oyunlarda 
sahneyi profesyonel oyuncular gibi kullanan öğrencilerimiz, 
sanata verdikleri önemi bir kez daha gösterdiler.

TED Mersin Koleji Lise Öğrencileri temel sanat eğitimlerini hazırladıkları resim sergisi ile buluşturdu. Forum Mersin Alışveriş 
Merkezi ikinci katında açılan sergimiz beğeni topladı.

TED Mersin Koleji Lise öğrencileri Mersin tarihine sahip çıkarak onları korumak 
için farkındalık yaratmaya devam ediyor. Kolejliler Silifke ve çevresine 
düzenledikleri arkeoloji ve tarih amaçlı gezi ile aynı zamanda teorik olarak 
anlatılan ilkçağ konularını somut bir görselliğe çevirerek kalıcı bir hale getirdiler. 
TED’ liler gerçekleştirdikleri gezi ve projelerle Mersin’in gelişimine katkıda 
bulunmaya devam ediyor.

Öğrencilerimiz MESKİ 
Laboratuvarlarını 
Ziyaret Etti

11. Sınıf öğrencilerimiz ve tüm Türkiye’deki TED’ liler “Matematik Günleri” etkin-
liği Kapsamında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ nde buluştu. 4. Geleneksel 
liseler arası Matematik Yarışmasına katılan kolejliler bilimsel aktivite çerçeve-
sinde, okullar arası etkileşimi arttırmak ve öğrencileri kaynaştırmak, öğrencilere 
matematiğin farklı yönlerini keyifli bir yarışma ortamı içinde göstermek ve yeni 
bakış acıları kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte matematik paydası 
altında birleşerek bakış acılarını zenginleştirmiş ve analitik düşüncenin önemini 
kavramışlardır.

TED’liler Matematik Yarışması İçin 
Ankara’da Buluştu

Lise Öğrencilerimiz 
IV. Genç Eleştirmenler 
Sempozyumunda

Lise  Öğrencilerimizin 
Resim Sergisi

TED Mersin Koleji Lise öğrencileri 
“Dünya Su Günü” kutlamaları kapsamında 
sosyal sorumluluk ve aidiyet duyguları-
nı geliştirmek amacı ile MESKİ Merkez Su 
Analiz Laboratuvarına gezi düzenlendi. Ka-
liteli, içilebilir nitelikte suyun Mersin halkına 
ve toplumun her kesimine kesintisiz olarak 
temin edilmesi,oluşan atık suyun ekolojik 
dengeyi bozmayacak şekilde arıtılmasını 
bu laboratuvarda yapılan analizlerde ulus-
lararası geçerli yöntemlerin öğrencilerimi-
ze tanıtılması sağlanan gezide laboratuvar-
da uygulanan yöntemlerden, kullanılacak 
malzemelerin sterilizasyonu, kimyasalların 
hazırlanması ve saf su üretimi konusunda 
öğrenciler bilgilendirildi. 

Kolejliler Mersin Tarihine Farkındalık 
Yaratmaya Devam Ediyor
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TED Mersin Koleji Lise Öğrencileri Ankara’da 
düzenlenen “Genç Eleştirmenler” sempozyumunda 
göstermiş oldukları başarı ve katılımdan dolayı 
sertifika ile ödüllendirildi. Okulumuzun konferans 
salonunda düzenlenen törende katılan öğrencilerimiz 
gerçekleştirdikleri çalışmaları arkadaşları ile paylaştılar.

Genç Eleştirmenler 
Sempozyumuna Katılan 
Öğrencilerimize Sertifikaları 
Törenle Verildi

11. Sınıf Öğrencilerimiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı 2. döneminden itibaren her yıl geleneksel olarak düzenlenecek olan sosyal etkinlikler 
ile YGS-LYS sınavlarına hazırlık öncesi moral depolayacaklar. TED Mersin Koleji lise öğrencileri uluslararası standartlarda aldıkları akademik 
eğitim sürecini dans, yüzme, tenis, satranç, sinema, resim ve müzik gibi sosyal faaliyetler ile destekleyerek sosyal anlamda hayata hazır 
bireyler olarak yetişiyorlar. 

Lise öğrencilerimiz “Kanada Lise Değişim Programı” na hak kazandı! 

Türk Eğitim Derneği ve Kanada Nova Scotia bölgesi arasında imzalanan 
dev eğitim anlaşması ile çift diploma ve TED öğrencileri için Kanada’ da 
üniversiteye sınavsız geçiş hakkı sağlayan SLEP sınavlarında başarılı olan 
öğrencilerimizden Barış Taşdemiroğlu, Simge Şenol ve Gürkan Yeşildağ 
hem TED hem de Kanada lise diplomasına sahip olma hakkı kazandı. Eği-
tim alt yapısı ile alanda liderliğini sürdüren Kanada’nın Türkiye ile ilişkilerini 
geliştirmek amacıyla Türk Eğitim Derneği’ni tercih ettiği eğitim anlaşması 
çerçevesinde öğrencilerimiz dil şartı koşulmadan diploma notları ile Kana-
da Üniversitelerine direk kabul olarak sınavsız giriş yapabilecekler.

Lise Öğrencilerimiz 
Kanada Lise Değişim 
Programına Hak Kazandı

11. Sınıf Öğrencilerimiz 
Sınav Maratonu Öncesi Keyifli Etkinliklerle 
Stres Atıyor

TED Mersin Koleji “2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı 
Lise Mezuniyet Töreni” büyük bir coşkuyla kutlandı. 
Yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin 
ailelerinin katıldığı törende anlamlı bir konuşma yapan ortaokul 
ve lise müdürümüz Sayın İrfan Metin Bostan öğrencilerin 
köklü ve çağdaş Türk Eğitim Derneği diplomasıyla mezun olma 
ayrıcalığını hayatlarının her alanında yaşayacaklarını belirterek; 
TED mezunlarının sosyal, kültürel ve bilimsel açıdan donanımlı 
bireyler olarak topluma yarar sağlayacağını vurguladı. “Bu tören, 
öğrencilerimizin olduğu gibi bizim de gurur günümüz” diyerek 
sözlerini noktalayan lise müdürümüz törene katılan ailelere 
ayrıca teşekkür etti. Konuşmanın ardından okul derecesi yapan 
öğrenciler açıklandı. Okul birincimiz Damla Şerife Yastı yaptığı 
konuşmada TED’ li olmanın ayrıcalığını vurguladı ve kendisine 
her yönden destek veren öğretmenlerine ve ailesine teşekkür 
etti. Daha sonra geleneksel kütüğe plaket çakma törenini 
gerçekleştiren öğrencimizi tebrik ediyoruz. Bayrak, flama ve 
meşale tesliminin ardından öğrencilerimize temsili mezuniyet 
belgeleri yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından verildi. 
Dilek balonlarının gökyüzüne bırakıldığı anlarda renkli sahneler 
geceye eşlik etti. Keplerini gururla ve mutlulukla havaya atan 
öğrencilerimize "TED' liysen Yalnız Değilsin" sloganımızla 
bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz.

TED Mersin Koleji’nde 
Mezuniyet Coşkusu
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Lise Şenliğimiz Tüm 
Öğrencilerimizin 
Katılımı ile Kutlandı 
TED Mersin Koleji Lise öğrencileri 
yıl boyu gerçekleştirdikleri dans 
ve orkestra çalışmalarını tüm 
öğrencilerimizin katılımı ile kapalı 
spor salonumuzda sergiledi. 
Etkiligin sürpriz konukları 4. sınıf 
öğrencilerimiz oldu. Geçtiğimiz 
hafta sonu Forum AVM’de “Bir 
Dönüşüm Hikayesi” adlı defilelerini 
gerçekleştiren öğrencilerimiz ilkokul, 
ortaokul ve lise ogrencilerimizle 
defileyi bir kez daha buluşturdular. 
K12 bütünlüğünün önemli bir örneği 
olan gösteriler için öğrencilerimize 
teşekkür ediyoruz.



GELİŞİMSEL İZLEME> GELİŞİMSEL İZLEME ve YÖNLENDİRMEGELİŞİMSEL İZLEME> GELİŞİMSEL İZLEME ve YÖNLENDİRMEGELİŞİMSEL İZLEME> GELİŞİMSEL İZLEME ve YÖNLENDİRMEGELİŞİMSEL İZLEME
ÖLÇME DEĞERLENDİRME

PDR

YABANCI DİL

ULUSAL / ULUSLARARASI PROJELER

SOSYAL SORUMLULUK

> GELİŞİMSEL İZLEME ve YÖNLENDİRME
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ 
TAM  EĞİTİM 
BURSLULUK SINAVI 

“Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursluluk Sınavı” 5 Nisan 2014 tarihinde 
Türkiye genelinde 32 il ve ilçede 43 sınav merkezinde 15.222 öğrencinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir.  Sınav sonuçları mayıs ayı içinde açıklanmış ve başarı puanının 
üstündeki öğrenciler ev ziyaretlerinde yapılacak mülakatlar sonrası Tam Eğitim 
Burslu olarak eğitim almaya hak kazanacaktır. “Tam Eğitim Bursu” ile eğitim almaya 
hak kazanan öğrenciler, ülke genelindeki ve KKTC’deki 31 TED Okulunda eğitimlerini 
sürdüreceklerdir. Türk Eğitim Derneği, Tam Eğitim Bursu ile burs verdiği öğrencilere 
sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, öğrencilerin tüm sosyal gelişimlerini 
uzman psikologlar aracılığıyla izlemektedir. Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca 
takibi yapılmakta ve barınmasından servisine, kıyafetinden cep harçlığına kadar tüm 
ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu uygulamalar Türk Eğitim Derneği Burs Sistemi’ ni 
benzersiz kılmaktadır.

TED Okullarının “İngilizce Standardizasyon” çalışmaları doğrultusun-
da gerçekleşen ve Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi tarafından ha-
zırlanan “TED Level Exit Exam” sınavları her yıl olduğu gibi bu yıl da 
4.5.6.7.8. ve 10. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

TED Mersin Koleji 8. Sınıf Öğrencileri TEOG sınavları öncesinde okulumuz tarafından düzenlenen deneme sınavına katıldılar. Sınav günü yaşayacakları atmosfer 
ile bire bir aynı uygulanan deneme sınavımız ile öğrencilerimiz TEOG sınavları öncesinde hem kendilerini bir kez daha deneme fırsatı yakaladılar hem de güven 
tazelemiş oldular. 

Sekizinci Sınıf Öğrencilerimiz 
TEOG Sınavı Öncesi Deneme 

Sınavında

“TED Level 
Exit Exam” Sınavları 
Okulumuzda

Türk Eğitim Derneği ve Kanada Nova Scotia Bölgesi arasında imzalanan dev eğitim anlaşması ile çift diploma ve TED öğrencileri için Kanada’da 
üniversiteye sınavsız geçiş hakkı sağlayan SLEP Sınavı öğrencilerimizin katılımı ile Çeşmeli Kampüsü’ müzde gerçekleşti. Eğitim alt yapısı 
ile alanda liderliğini sürdüren Kanada’nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla Türk Eğitim Derneği’ni tercih ettiği eğitim anlaşması 
çerçevesinde başarılı olan TED’liler bir dönem Kanada’da okuyacak veya Kanada’da bir yıl geçirebilecek. Böylece hem TED hem de Kanada lise 
diplomasına sahip olacaklar, dil şartı koşulmadan diploma notları ile Kanada üniversitelerine otomatik kabul alarak sınavsız giriş yapabilecekler. 

Uluslararası Matematik müfredatı çerçevesinde Amerika’dan gelen 
eğitim kaynakları ve ingilizce matematik öğretmenleri rehberliğinde 
hazırlandıkları “The Math League” (Matematik Ligi) sınavına dahil ola-
rak Matematik alanında ki başarılarını ülke dışına taşıdı. Dünya’nın en 
önemli ve prestijli matematik yarışması olarak kabul edilen “The Math 
League” (Matematik Ligi) sınavına bütün dünya çocukları ile aynı anda 
giren kolejliler, yabancı ülkelerdeki yaşıtları ile eşit zamanlı olarak ulus-
lararası matematik müfredatını yüksek standartlarda ingilizce olarak 
öğreniyorlar.

Okulumuz 17 Mayıs 2014 Cumartesi günü Cambridge ESOL 
sınavlarına ev sahipliği yaptı. 800 yıllık bir geçmişe sahip 
olan dünyanın lider üniversitelerinden biri olan Cambridge 
Üniversitesi, 1858 yılından bu yana profesyonel ve objektif 
olarak dünyada her yıl 3 milyon adaya 135 ülkede Cambridge 
ESOL sınavlarını sunmaktadır. Bu sınavlara Türkiye’deki pek 
çok eğitim kurumu ve uluslararası şirketlerdeki 30,000 aday 
girmektedir.  

TED Mersin Koleji öğrencilerimiz de Ortak Avrupa Dil çerçe-
vesinde dünyanın hemen her yerinde çocukların aynı yaşta 
girdiği sınavlara girerek ingilizcelerini  test ettiler. Bu yıl, aynı 
zamanda dil pasaportu niteliği taşıyan bu sınava, okulumuz-
dan  İlkokul 3. sınıftan itibaren her yaş ve seviyede 120 öğren-
cimiz katıldı. Cambridge sınavlarına (Starters-Movers-Flyers-
KET-PET ve FCE) katılan tüm öğrencilerimize başarılarının 
devamını dileriz. Sınav sonuçları 8 hafta sonra açıklanacak  
ve sertifikalar ise eylül ayında törenle verilecektir.

4. Sınıf Öğrencilerimiz Dünya 
Matematik Ligi Sınavında 

CAMBRIDGE ESOL SINAVLARI

SLEP Sınavı Lise 
Öğrencilerimize 

Uygulandı
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Anaokulu 
Öğrencilerimiz 
Değerler 
Eğitimi ile 
Sorumlu Bireyler 
Olarak Yetişiyor

Öğrencilerimiz Yaşama Güçlü Bir 
Şekilde Hazırlanıyor:  “Çocuk İstismarı 
ve Çocuk Hakları”

TED Mersin Koleji Anaokulu 4 ve 5 yaş (36-48 ay) öğrencileri 1-28 Nisan tarihleri arasında Psikolijik Danışmanlık ve Rehberlik birimimiz 
tarafından gerçekleştirilen “Değerler Eğitimi Sorumluluk Projesi” kapsamında “Evdeki Sorumluluklarım” adlı projelerini sonuçlandırdı. Bu eğitim 
ile öğrencilerimiz sorumluluk duygusunu üst seviyede öğreniyor ve evdeki sorumluluklarını yerine getirmeleri için özenle teşvik ediliyor. Proje 
kapsamında öğrenciler evde yerine getirdikleri sorumlulukları için haftalık olarak gülen yüz biriktirmiş ve haftanın yıldızları seçilerek ay sonunda 
en çok gülen yüzleri biriktiren öğrenciler “Sorumluluk Sertifikası” ile ödüllendirilmiştir.

TED Mersin Koleji Anaokulu 6 yaş öğrencileri “Değerler Eğitimi 
Sorumluluk Projesi” çerçevesinde yumurta taşıma etkinliklerini 
gerçekleştirdi. Proje kapsamında 1 adet yumurtayı 3 gün boyunca 
evden okula okuldan eve kendilerinin tasarladıkları yöntem ile 
taşıyan Kolejliler sorumluluklarını başarıyla yerine getirerek 
sertifikaları aldılar. Bu etkinlikteki amacımız öğrencilerimizin belli 
bir sorumluluğu almalarına katkıda bulunmak ve istemedikleri 
durumlar yaşadıklarında durumu kabullenmelerine yardımcı 
olmaktır

TED Mersin Koleji öğrencileri küçük yaştan itibaren yaşama güçlü bir şekilde 
hazırlanıyor. Bu kapsamda gerçekleşen çalışmaları seminerlerle destekleye-
rek çocuklarımızı alanında uzman kişilerle buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz, 
Mersin Barosu avukatlarından Tülay Sevgi CAN, Çocuk Hakları Komisyonu 
Başkanı Ece DEMİRTAŞ ve Çocuk Hakları Komisyonu üyelerinin katılımı ile 
gerçekleşen “Çocuk İstismarı ve Çocuk Hakları” konulu seminer ile dünyadaki 
tüm çocukların insan hakları kavramı içinde, çocukların doğuştan eğitim hak-
kı olduğu, barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunmaları 
konularında detaylı bilgi sahibi oldular. 

TED Mersin Koleji İlkokul PDR bölümü tarafından çeşitli slaytlar ve videolarla 
desteklenen sunumda, marka düşkünlüğü, giyim – kuşam adabı, genel görgü 
kuralları, çatışma çözme, iletişim becerisi ve öfke kontrolü konuları ele alındı. 
Çatışma çözme ve arabuluculuk sunumu öncesi, okulumuz 6-A sınıfı öğren-
cilerinden Tuan Gürbüz, Alman Besteci Beethoven’n 9. Senfonisinden alınan 
“Dostluk” şarkısını yan flütle çalarak 1700’lü yıllardan günümüze “Dostluk ve 
Kardeşlik “ olgusunun ne kadar önemli olduğuna farkındalık yarattı. “Kardeş 
Olun Ey İnsanlar!” vurgusu tekrarlandı. Ayrıca Giyim-Kuşam bilgisi ve marka 
düşkünlüğü konusunda öğrencilerimizle paylaşımda bulunulurken “İnsanlar 
kıyafetleriyle karşılanır, konuşma ve görgüsüyle uğurlanır.” sözü üzerinde du-
ruldu. 

İlkokul Öğrencilerimizle 
Hayata Dair Sunumlar

Prof. Dr. 
Orhan Kural 
Yaşanabilir 
Bir Dünya için TED 
Mersin Koleji’nde

 TED Mersin Koleji lise öğrencileri İstanbul Bilgi Üniversitesi eğitim danışmanlığı, eğitim yazarlığı, ulusal radyo ve televizyon kanallarında ‘’Başarıya Doğru’’ adlı 
eğitim programını hazırlayıp ve sunan Sait Gürsoy’u konuk etti. 

Prof. Dr. Orhan Kural ‘Yaşanabilir Bir Dünya İçin El Ele” konulu konferans ile TED Mersin Koleji’nde öğrencilerimiz ile buluştu. Mersin AKUT 
Bölge Lideri Hakan TOPAL, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil KUMBUR, Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Mersin Bölge Müdürü Ahmet ÇÖRTÜK, Mersin Hayvanseverler Derneği Başkanı Nilgün DERVİŞ, Mersin Hayvanseverler Derneği 
Üyeleri Yasemin AZAZ ve Jaklin HAŞİMOĞLU, Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, TEMA Vakfı Tarsus Bölge Sorumlusu Nilgün Nokay 
Yılmaz ve CHP Mersin Milletvekili İsa GÖK’ün konuk olarak katıldığı konferansta İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı ve 
Türkiye Gezginler Kulübü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural toplumun tüketirken tükendiğine dikkat çekerek gençlerin geleceklerine sahip 
çıkmalarını istedi. Konuşmak yerine iş yapmak gerektiğini vurgulayan ve herkesin farklılığını göstermesi gerektiğini dile getiren Kural, israftan 
kaçınılması tavsiyesinde de bulundu. Kural konuşmasında şunları kaydetti: “Üretirken tükenen bir ülkeyiz. Tüketim günlerinde harcanan 
parayla dünyadaki açları doyurabiliriz. Türkiye’de günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Dünyada en çok ekmek üreten biziz ama en çok çöpe 
gönderen de biziz”dedi.

Lise Öğrencilerimiz Kariyer Günleri Kapsamında  
Sait GÜRSOY ile “BAŞARIYA DOĞRU” Yürüdü
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“Oxford University Press”in, öğrencilerin okuma 
alışkanlığını teşvik etmek ve İngilizce eğitimine 
katkıda bulunmak için her yıl düzenlediği Oxford Big 
Read Competition’da (Geniş Kapsamlı İngilizce Kitap 
Okuma ve İnceleme Yarışması) öğrencilerimizden 
Ayça Demir ve Melinsu Lüleci Akdeniz Bölgesi 
finalistleri olarak önemli bir başarıya imza attılar. Finalistlerin Oxford Üniversitesi akademisyenleri tarafından belirlendiği 
yarışmada bu önemli başarıyı elde eden öğrencilerimizi TED Mersin Koleji olarak tebrik ediyoruz.

TED Mersin Koleji öğrencileri İspanyolca dersi 
kapsamında gerçekleştirdikleri “Ensalada de 
Frutas” etkinliği ile hem eğlendi hem de günlük 
yaşamımızda tükettiğimiz meyvelerin İspanyolca 
karşılığını kalıcı bir şekilde öğrendi. 

TED Mersin Koleji öğrencilerinden dünya çapında iki başarı birden! İngiltere’de kurulmuş olan sürdürülebilir yaşam vakfının 
dünya çapında organize ettiği uluslararası okullar kompozisyon yarışmasında mansiyon ödülü alan ve dünya çapında finale 
yükselme başarısı gösteren öğrencilerimizden Ceyda KILINÇARSLAN ve Ece Nur TAŞ önemli bir başarıya daha imza attılar. 
Yarışmaya katılan öğrencilerimizden ‘sürdürülebilir yaşam’ın onlar için ne ifade ettiği ve ülkelerinin buna ulaşmak için hangi 
adımları atması gerektiği konusunda birer deneme yazmaları istendi. Sürdürülebilir Yaşam Vakfı The Living Rainforest merkezi 
Müdürü Karl Hansen : “Uluslararası okullar kompozisyon yarışması organizatörü ve jüri üyelerinden biri olarak, bütün katılımcı 
öğrencilere teşekkür ediyorum. Bu yıl, dünyanın her yerinden 70’i aşkın ülkeden, birçoğu mükemmel nitelikte ve yaratıcı fikirlerle 
donatılmış binin üzerinde kompozisyon aldık. Sürdürülebilir Yaşam Vakfı 2014 Uluslararası Okullar Komposizyon Yarışması ve 
Münazarası, öğrencilere genç zihinlerle çalışabilme, başkalarından ilham alma, bilgi paylaşma ve işbirliği fırsatı veren güçlü bir 
uluslararası bakış açısına sahiptir. Bu yüzden, Ceyda ve Ecenur’u Temmuz ayında İngiltere’de yapılacak Uluslar arası Okullar 
Münazarası’nda görmeyi çok isteriz” dedi ve öğrencilerimize başarılarından dolayı kutladı.

6. Sınıf öğrencilerimizden oluşan 15 kişilik bir grup Fransa’dan 
ve İtalya’dan kendi yaşıtları ile yıl boyunca çeşitli projelere imza 
attılar. İspanyolca Öğretmenimiz Monica SÖZMEN  eşliğinde 
yapılan online projelerimiz uluslar arası e-twinning projesi 
sertifikasını almaya hak kazandılar

İspanyolca’da 
E-Twinning
Projesi 
Sertifikası

TED Mersin Koleji 
Öğrencilerinden 
Oxford Başarısı!

Öğrencilerimiz 
“Ensalada de Frutas” Etkinliği ile 
İspanyolca Eğitimlerine Devam Etti

   Öğrencilerimizden 
Londra’da
Dünya Çapında 
Finale Yükselme ve 
Onur Ödülü 
Başarısı

TED Mersin Koleji Ortaokul öğrencileri ingilizce derslerinde gerçekleştirdikleri Reading and Writing (Okuma ve 
Yazma) aktiviteleri kapsamında Brezilya kültürünü, yaşam stilini ve Rio de Janerio’da düzenlenen aktiviteleri 
inceledi.

TED Mersin Koleji 9. Sınıf Öğrencileri Kendi 
Cümleleriyle En Sevdikleri Hayvanları Almanca 
Olarak Anlattılar. Yabancı Diller katımızı süsleyen 
çalışmaları ile öğrencilerimiz yaratıcı cümlelerini 
kağıda döktü ve resimlerle süsledi.

Türk Eğitim Derneği okulları yabancı diller zümre başkanları ve 
yabancı dil öğretmenleri TED okullarında gerçekleşen yabancı 
dil standardizasyon çalışmaları ile ilgili bir araya geldi. iki gün 
süren çalışmalar sonucunda K12 bütünlüğünde önümüzdeki yıl 
için kullanılacak olan İngilizce eğitim materyalleri belirlendi.

TED Mersin Koleji 2. sınıf öğrencileri 
sabah sporu etkinlikleri çerçevesinde 
hazırladıkları “This is Our World” videosu 
ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla dünya çocuklarının 
bayramını kutladı.

     This is 
    Our 
    World

Ortaokul Öğrencilerimiz 
Rio de Janeiro’ya 
Yolculuğa Çıktı

9. Sınıflarımız 
“Mein Lieblingstier” 
Etkinliğini Gerçekleştirdi

TED Okulları Yabancı Dil 
Zümreleri Buluştu
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TED Mersin Koleji Anaokulu 6 Yaş öğrencileri ayrıcalıklı ingilizce eğitimleri kapsamında işledikleri temalar ile birlikte hayal 
güçlerini geliştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyor. Minik Kolejliler TEDDY ile öğrendikleri Transportation-Taşıtlar temasının 
hemen ardından kendi yaptıkları maket uçaklarının dizaynlarını gerçekleştirdiler ve doğal yaşam konseptli bahçelerinde 
diledikleri gibi uçurdular.

Yabancı Diller Bölümümüz 
Dünyaca Ünlü Yabancı Dil 
Eğitmenleri ile Buluştu
TED Mersin Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanı ve öğretmenleri 
“Oxford Teaching Academy”e katılarak dünyaca ünlü yabancı 
dil eğitmenleri ile bir araya geldi. Ünlü yazar ve eğitimci 
Judy WEST ve Dr. Joan Kang SHIN’in katılımıyla gerçekleşen 
eğitimde National Geographic Learning tarafından anaokulu 
ve ilkokul yabancı dil öğretmenlerine yönelik “BRINGING THE 
WORLD TO THE CLASSROOM – AND THE CLASSROOM TO 
LIFE” konuları ele alındı.

Anaokulu Öğrencilerimiz İngilizce Temalarına 
Başarıyla Devam Ediyor

TED Mersin Koleji olarak sadece öğrencilerimizin değil akademik kadromuzun gelişimi için birçok eğitim ve seminer 
düzenlemekte ve öğretmenlerimizin uluslararası düzeyde düzenlenen seminerlere katılmalarını desteklemekteyiz. 
Bu kapsamda National Geographic yayınevinin katkılarıyla düzenlenen ve yabancı diller bölümümüzden Türk ve 
yabancı öğretmenlerimizin katıldığı seminerde öğretmenlerimiz David Evans ile “Storytelling” başlıklı eğitime 
katıldılar. Sıradışı okuma etkinliklerinin yani sıra, sınıf içerisinde kullanılabilecek interaktif etkinlik örneklerinin de 
yer aldığı seminer ile öğretmenlerimiz oldukça önemli ve faydalı bir seminere katılmış oldular. 

Yabancı Dil Zümremiz David Evans ile 
Storytelling Eğitiminde

TED Mersin Koleji Anaokulu 5 yaş öğrencileri 
ingilizce derslerinde bütün bir yıl boyunca yap-
tıkları etkinliklerin ve gerçekleştirdikleri Avrupa 
Birliği Projeleri’nin videolarından ve fotoğrafla-
rından oluşan albümlerini sunmak ve izlemek 
üzere ailelerini sinema gününe davet ettiler. Ve-
lilerimiz ve öğrencilerimiz patlamış mısır eşliğin-
de keyifle ve gururla önce albümlerini izlediler, 
ardından da öğrencilerimiz ailelerine portfolyo-
larını sundular. Tüm velilerimize gösterdikleri ilgi 
ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Anaokulu 5 
Yaşlarımız İngilizce 
Yıl Sonu Sunumlarını 
Gerçekleştirdi

CommitTED, TED öğrencilerini toplum ve hayattaki bir-
çok konuyla alakalı fikir ve ürünlerini paylaşmaları yö-
nünde teşvik eden İngilizce bir dergidir. Geçtiğimiz sene 
TED Mersin Koleji Lisesi’nden 3 öğrencimizin  “Aidiyet 
Duygusu” (Sense of Belonging) ile ilgili kompozisyonla-
rı CommitTED dergisinde yayınlanmıştır: 11A’dan Şevval 
Temur’un “Bayrağımıza Aidiyet”isimli kompozisyonu, 
ve aynı sınıftan Lara Su Yıldıran’ın aidiyeti genel olarak 
ele aldığı “İyi hissetmek” isimli yazısı ve 10C sınıfından 
İlay Özgen Aksoy’un “Bireysellik ve Aidiyet” isimli yazı-
ları diğer yazılar arasından seçilerek yayımlanmıştır. 

Öğrencilerimizin yazıları 
CommitTED’ de yer aldı.
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İlkokul 1. Sınıflarımız 
Eco-School Projelerine 
Başarıyla Devam Ediyor

TED Mersin Koleji Anaokulu 6 Yaş öğrencileri ilkokulda 
devam edecekleri “Eco-School” Projesi için öğretmenleri 
rehberliğinde çalışmalarına devam ediyor. “Eco-School” 
projesi kapsamında Kolejliler çevre bilincine ilişkin 
duyarlılıklarını ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla yakın 
çevrelerinde gördükleri çevre kirliliklerini fotoğraflayarak 
arkadaşlarına sunumlar gerçekleştirdiler

Eco-School Projelerinden 
Tam Not Alan Anaokulu 
Öğrencilerimiz 
Dünyayı Korumaya 
Devam Ediyor

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri “Her Şeyi Atma 
Kullan!” sloganı ile başladıkları etkinlik kapsamında karton 
kutular, köpük bardaklar, artık tüller, tüyler, renkli artık 
kağıtlar ve daha birçok atık malzemeyi kullanarak bir evi 
eşyalarıyla birlikte yapmaya karar verdiler. İş bölümü yapan 
minik Kolejliler, sorumlulukları dahilinde olan odaları önce 
hayallerinde canlandırdılar, sonra sihirli parmaklarıyla 
muhteşem işler başardılar.

İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerimiz Eco-School (Eko-Okullar) pro-
jelerine başarıyla devam ederek çevreye duyarlı, farkındalığı 
yüksek ve topluma ışık tutacak bireyler olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyorlar. Minik çevrecilerimiz katı atıkların do-
ğada yok oluş sürelerini, yaptıkları deneyle gözlemlemeye 
başladılar. Deneyde kullanılacak katı atıklar, minik çevrecile-
rimizin önerileri doğrultusunda “muz kabuğu, kağıt ve sakız” 
olarak belirlendi. Cam kavanozun gözle görülür orta bölü-
müne yerleştirilen atıkların toprakta kayboluş sürecini büyük 
bir heyecanla takip eden Kolejliler yeni deney ve gözlemler 
için uluslararası araştırmalarına öğretmenleri rehberliğinde 
devam ediyor.

Öğrencilerimizden 
Eco-School Projeleri için 
Anlamlı Fotoğraflar

TED Mersin Koleji’nin Eco-School Projesi ile 
Uluslararası Platformda Ses getiren etkinlik-
lere imza atan 1. Sınıf öğrencileri “ Yarının 
Doğası Bugünden Oluşturulur” felsefesin-
den yola çıkarak aileleri ile birlikte okulumu-
zun sanat ve bilim sokağında “Doğayı Ko-
ruyorum” etkinliğinde bir araya geldi. Küçük 
mucitlerimize çevre bilincini aşılamak ve ye-
teneklerinin gelişimine katkı sağlamak ama-
cıyla gerçekleştirilen etkinliğe velilerimizin 
katılımı yoğun oldu. Atıkları kullanarak bir-
birinden güzel tasarımlar ortaya çıkaran Ko-
lejliler, hayal ettiklerini tasarlayarak fikirlerine 
hayat verdiler. Ortaya çıkardıkları birbirinden 
değerli Sanat eserleri ile gururla poz veren 
öğrencilerimizi tebrik ediyor, etkinliğe katılan 
velilerimize TED Mersin Koleji olarak teşekkür 
ediyoruz. 

14. Eko-Okullar Ulusal Koordinatör Öğretmenler Semineri, 22–23 Şubat 2014 
tarihlerinde Bursa Kervansaray Termal Otel’de gerçekleştirildi. TÜRÇEV 
Genel Müdürü Erol Güngör, Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı’nın açılış 
konuşmaları ile başlayan seminere, okulumuzun Eko- Okullar koordinatör 
öğretmenlerinden E.Barış Has katıldı. Programın yürütülmesi konusunda 
bilgi paylaşımı ve programın geliştirilmesi amaçlarıyla Eko-Okullar 
Programı’nın temelini oluşturan 7 adım çerçevesinde anaokulu, ilkokulu 
ve ortaokullar için ayrı ayrı çalıştaylar düzenlendi ve katılımcılar bire bir 
olarak farklı uygulamalardan haberdar oldular. Katılımcı öğretmenler için 
farklı konularda birçok sunum ve çalıştayla aktif  paylaşım ortamı sağlayan 
seminer, katılımcılardan tam not alarak son buldu.

TED Mersin Koleji “MUN Kulübü” (Model Birleşmiş Milletler-Model United Nations-MUN) öğrencileri bu yıl 10.’su düzenlenen ve bütün dünya okullarında 
resmi öğretim dışında en prestijli sosyal etkinlik olarak kabul edilen “MUNESCO14” e  (BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Modeli) katılarak önemli bir 
uluslararası başarıya daha imza attılar. 2012 Kasım ayında çalışmalarına başlayan ve Türkiye’de Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak desteklenen tek 
kuruluş olan MBMD (Model Birleşmiş Milletler Derneği)’den aldıkları eğitimi MUN Kulübü rehber öğretmeni ile destekleyen MUN Kulübü öğrencilerimiz 
dünyanın dört bir yanından yaklaşık 500 lise öğrencisinin katıldığı ve tüm çalışmaların sadece İngilizce olarak yürütüldüğü MUNESCO 2014’te 9 delegeden 
oluşturdukları Fas Krallığı’nı başarıyla temsil ettiler.

Sanat ve Bilim Sokağımız 
“Doğayı Koruyorum” 
Etkinliğine Ev Sahipliği 
Yaptı

Okulumuz 14.Ulusal Eko-Okullar 
Koordinatör Öğretmenler Semineri’nde

Model Birleşmiş Milletler Kulübümüzden 
(MUN)  MUNESCO’14 Başarısı!
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Öğrencilerimiz   
E-Twinning Avrupa Birliği 
Projelerinde Türkiye’de Bir 
İlke Daha İmza Attı
Bu yıl dünya çapında kazandıkları sayısız uluslararası 
başarıya bir yenisini daha ekleyen TED Mersin Koleji 
öğrencileri İspanyolca dersleri kapsamında Avrupa 
Birliği “eTwinning” projesi olan “Español sin fronteras” 
da (Spanish without borders) gösterdikleri başarıdan 
dolayı Avrupa Birliği tarafından sertifika ile ödüllendirildi. 
Türkiye’de “İspanyolca Avrupa Birliği” projelerine katılan 
tek okul ünvanına sahip olan TED Mersin Koleji, bu 
proje ile öğrencilerinin İspanyolca alanındaki başarılı 
eğitimlerini uluslararası platformda sertifikalandırmış 
oldu. 

Türk Eğitim Derneği ve Kanada Nova Scotia Bölgesi 
arasında imzalanan dev eğitim anlaşması ile çift 
diploma ve TED öğrencileri için Kanada’da üniversiteye 
sınavsız geçiş hakkı sağlayan SLEP sınavlarının tanıtımı 
okulumuzda gerçekleşen seminer ile yapıldı. Eğitim alt 
yapısı ile alanda liderliğini sürdüren Kanada’nın Türkiye 
ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla, Türk Eğitim Derneği’ni 
tercih ettiği eğitim anlaşması çerçevesinde başarılı olan 
TED’liler, bir dönem Kanada’da okuyacak veya Kanada’da 
bir yıl geçirebilecek. Böylece hem TED hem de Kanada lise 
diplomasına sahip olacaklar, dil şartı koşulmadan diploma 
notları ile Kanada üniversitelerine otomatik kabul alarak 
sınavsız giriş yapabilecekler. Bu tarihi anlaşma sadece 
öğrencilere yönelik değil. Tarafların karşılıklı müfredat 
ortaklığı ile eğitim kalitelerini daha üst boyuta taşımayı 
hedeflemektedir.Bu ortak program ile Kanada ve 
TED’in eğitim-öğretim kalitesiyle donanmış öğrencilerin 
geleceğin farklı ve öncü kişileri olması hedefleniyor.

A.B.D Adana Konsolosu John Espinoza ve Ankara Amerikan Eğitim Ateşesi Andrea Schindler Türk Eğitim Derneği ve 
Amerikan Büyükelçiliği ortaklığı ile gerçekleşen ve Çukurova Bölgesi’ nde TED Mersin Koleji tarafından desteklenen 
“Access Sosyal Sorumluluk Projesi”nin sertifika töreni için TED Mersin Koleji’ni ziyaret etti. Basın mensuplarının yoğun 
ilgi gösterdiği ziyarette Espinoza, Türkiye’deki öğrencilerin İngilizce öğrenmelerine katkı sunmaya çalıştıklarını ifade 
ederek, “Çocuklar için yabancı dil öğrenmek daha kolay. Yetişkinler için yabancı dil öğrenmek oldukça zor. TED Mersin 
Koleji bu anlamda bizimle iş birliği yaparak İngilizce öğretilmesine katkı sağladı. İyi bir iş birliği yaptık, bu iş birliğimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi. TED Mersin Koleji’nin 10. yılında yaptığı akademik, teknolojik ve fiziki yenilikler 
hakkında bilgiler alan Espinoza, “TED Mersin Koleji yeni yaptığı yatırımlarla standartlarını uluslararası düzeye taşıyan 
bir kurum olmakla birlikte bölgede eğitimin kalitesini belirleyen bir yapıya sahip olmuştur.” ifadesini kullandı. 

A.B.D’nin Adana Konsolosu John Espinoza ACCESS 
Projemizin Sertifika Töreni İçin Okulumuzda!

Kanada Hükümeti ve Türk Eğitim Derneği 
Arasında İmzalanan Dev Eğitim Anlaşması 
Devam Ediyor TED Mersin Koleji lise öğrencilerinden Serhat ÜNAL 

Türkiye’den 10.000 lise öğrencisinin başvurduğu ve 350 
öğrencinin katılmaya hak kazandığı Harvard Üniversitesi’nin 
global ortağı olduğu “Young Guru” Academy zirvesinde 
gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda “Geleceğin Lider Adayı” 
seçilerek 75 YGA yıldızından biri olmaya hak kazandı.

Türk Eğitim Derneği ve Kanada Nova Scotia Bölgesi arasında imzalanan dev eğitim anlaşması ile çift diploma ve TED 
öğrencileri için Kanada’da üniversiteye sınavsız geçiş hakkı sağlayan “SLEP Sınavları” nın okulumuzda yapılmasının 
ardından sınavda başarı sağlayan öğrencilerimizden Merve Sezer Topçu, Uğur Ali Kaplan, Aysel İdil Evci, Atahan Erdurak, 
Simge Şenol, Ataberk Tekgül, Helin Türk, Gürkan Yeşildağ, Yaren Naz Özdemir, Ozan İdgü ve Dilayda Aslan’a Kanada’dan 
gelen uluslararası geçerliliği olan sertifikaları lise müdürümüz Sayın İ. Metin Bostan tarafından verildi. Eğitim alt yapısı ile 
alanda liderliğini sürdüren Kanada’nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla Türk Eğitim Derneği’ni tercih ettiği eğitim 
anlaşması çerçevesinde öğrencilerimiz hem TED hem de Kanada lise diplomasına sahip olacaklar, dil şartı koşulmadan 
diploma notları ile Kanada üniversitelerine otomatik kabul alarak sınavsız giriş yapabilecekler. 

Öğrencilerimizden 
Serhat ÜNAL Genç 
Lider Adayı Seçilerek 
YGA Yıldızı Olmaya 
Hak Kazandı 

SLEP Sınavlarında Uluslararası Başarı 
Sağlayan Öğrencilerimizin Sertifikaları Verildi
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BİLİM KAŞİFLERİMİZ 
CERN-İSVİÇRE-PARİS TURUNU 
TAMAMLADI

TED Mersin Koleji öğrencilerinden oluşan bilim kaşifleri 
ekibi uzun süredir hazırlandıkları CERN-İsviçre-Paris 
Bilim ve Tarih gezisini başarıyla tamamladı. 

Turun ilk gününde Leman Gölü, English Garden ve 
St. Peter Katedrali gibi Cenevre’nin önemli tarihi 
mekanlarını gezen Kolejliler turun ikinci günü sabah 
erkenden Dünya çapında fizikçilerin çalışmalarını 
sürdürdüğü Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’ 
e geçerek ünlü fizikçileri ile buluştular. Öğrencilerimiz 
araştırmaları sıfır noktasında profesörler ile birlikte 
inceleyerek deneyler hakkında detaylı bilgi sahibi 
oldular. Profesör Mario Campanelli, yüksek fizik 
mühendisi Saime Gürbüz ve fizik doktoru Süleyman 
Cenk Yıldız ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar 

sonucunda öğrencilerimiz Bilimin Merkezinde dünya 
çapında önemli bir başarıya imza attılar. 

CERN ATLAS kontrol odasında ve deneylerin yürütüldüğü 
alanlarda onlarca fizik profesörü ile tanışma fırsatı 
yakalayan Kolejliler önümüzdeki yıl gerçekleştirecekleri 
NASA gezisi öncesinde uluslararası bilime önemli bir adım 
atmış oldular. Ayrıca sordukları sorular ve yapılan deneylere 
olan yaklaşımları ile dünyaca ünlü profesörlerden tam not 
alan öğrencilerimiz Bilim Alanında kendilerini bir kez daha 
kanıtlamış oldular. 

Çalışmalarını tamamladıktan sonra yemeklerini CERN’ 
de yiyen öğrencilerimiz oradan Paris’e geçtiler. Ertesi 
gün sabah Dünyanın en ünlü bilim adamlarını yetiştiren 
“Sorbonne Üniversitesi”nde Sorbonne Üniversitesi ge-
nel öğrenci koordinatörü ve konferansçısı Sayın Fabrice 
Tenret ‘in konuğu olan TED Mersin Koleji öğrencileri üni-
versite tarihi ve üniversitenin gerçekleştirdiği çalışma-
lar hakkında detaylı bilgiler aldılar. Üniversiteyi baştan 
sona gezen öğrencilerimiz 400 yıllık konferans salonun-
da tarihi doku içerisinde oldukça önemli bir konferans 
gerçekleştirdiler. Sorbonne Üniversitesi’ndeki inceleme-
lerini tamamlayan Kolejliler, Paris’in Louvre Müzesi, Not-

re Dame Katedrali, Eiffel Kulesi, Şanzelize Caddesi, Res-
samlar Tepesi ve Napolyon Sarayı gibi dünyaca ünlü tarihi 
mekanlarını gezdiler. Seine Nehrinde tekne turuna çıkan 
Kolejliler Paris’in tarihi noktalarını keyifle gezdiler. 
 
Yoğun geçen 3 günün ardından öğrencilerimiz ve öğret-
menlerimiz gezilerinin 4. gününde Disneyland Paris’e gi-
derek gün boyunca gönüllerince eğlenerek stres attılar. 
Gezinin son gününde serbest zaman gezileri gerçekleşti-
ren TED Mersin Kolejliler gezilerini noktalayarak Mersin’e 
döndüler. 
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TED Mersin Koleji Eco School Timi, “Mersin Sahillerini Koruyoruz!”  kam-
panyası kapsamında Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlama 
dönemi öncesi Kazanlı sahilini temizledi. Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli 
Parklar İdari ve Mali İşler Sorumlusu Süleyman Yılmaz, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şefi Mevlüt Çetin, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi 
Ayşe Dürgen, Akdeniz Belediyesi Temizlik İşleri Amiri Ramazan Sakar da 
destek verdi. Kazanlı sahil bandında bulunan Caretta yuvalarının etrafında 
biriken her türlü çöp ve atıkları poşetleyip sahilin dışındaki bölgeye taşıyan 
anaokulu, ilkokul ve ortaokul timimiz, doğal yaşam ortamının korunabilmesi 
için herkesi duyarlı olmaya davet etti. Temizlik çalışmasını büyük bir özveriy-
le tamamlayan timimiz, deniz kaplumbağalarının yuva yapmasına yardımcı 
olmanın mutluluğuyla çalışmalarını tamamladı.

TED Mersin Koleji Öğrencileri “Bizimle Birlikte 
Büyüyorlar” Projesi ile Mersin Ormanlarına 
sahip çıkarak sosyal sorumluluk projelerine bir 
yenisini daha ekledi. Orman Bakanlığı iş birliği 
ile gerçekleştirilen proje kapsamında Anaokulu, 
İlkokul ve Eco-School timimizdeki öğrencilerimiz 
önceden maden ocağı olarak kullanılan alanı 
tamamen ağaçlandırarak Mersin’e yeni oksijen 
kaynakları kazandırdılar. Ektikleri fidanlara 
isimlerini içeren künyeler asan Kolejliler her yıl 
yeni bir orman misyonu ile sosyal sorumluluk 
projelerine devam ediyor. Projeye verdikleri 
sonsuz destek için Mersin Valiliği’ne ve Orman 
Bakanlığı’na teşekkür ederiz.

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri ve velileri gerçekleştirdikleri sosyal 
sorumluluk projeleri ile bölgemizde kalıcı değerler yaratmaya devam ediyor. 
Şiddet gören kadınların olayın şokuyla destek aldıkları ilk nokta olan ŞÖNİM’e 
destek verebilmek amacıyla TED Mersin Koleji Anaokulu Velileri anlamlı bir 
sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiler. 2007 yılından bu yana Mersinde 
hizmet veren ŞÖNİM şiddete uğramış ya da şiddete uğrama riski olan kadınların 
başvurduğu, danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme hizmetleriyle, ihtiyaç 
duydukları konularda güçlendirici ve destekleyici hizmetleri aldıkları yedi gün 
24 saat hizmet veren çok önemli bir kurumsal hizmet noktası. Özellikle ilk 
sığınma anında gerekli olan önemli ihtiyaçları Anaokulu velilerimiz sağlayarak 
ŞÖNİM’e bu anlamlı günde teslim etmiştir. TED Mersin Koleji Anaokulu zor 
durumda olan kadınlarımızın asla yalnız olmayacaklarının mesajını bu işbirliği 
ile bir kez daha yinelemiştir. Bu çalışmalarda bize imkan ve destek sağlayan 
ŞÖNİM yetkilisi Sn.Manolya KARAOĞLANa ayrıca teşekkür ederiz.

Mersin Sahilleri TED Mersin Koleji 
Eco-School Timine Emanet

TED Mersin Koleji 
Mersin Ormanlarına 
Sahip Çıkıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Şiddet 
Gören Kadınlar için Anlamlı Destek

TED Mersin Koleji 2. Sınıf öğrencilerinden oluşan “Trafik Yıldızları Kulübü” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’nı ziyaret ederek 
“BİSİKLET YOLU” taleplerini ilettiler. Trafik Yıldızlarımız Mersin’de trafik adına beklentileri yaptıkları anket yoluyla ortaya çıkardılar. 
Ortaya çıkan sonuçta bisiklet yolu beklentisinin yüksek oranda olduğunu tespit eden öğrencilerimiz bir sonraki adımda Trafik 
Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Mersin’de bisiklet yolu için en uygun alanları öğrendiler. Bu konuda projeye onayın verilecek 
olduğu Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden öğrencilerimiz, taleplerini ayrıntılı olarak nedenleri ile belediye başkanlarına 
aktardılar.

Anaokulu öğrencilerimizin yürüttüğü “Paylaşmak Güzeldir” Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında 
öğrencilerimiz kardeş okulları olan Çevrik Köyü ve Doğulu Köyü’ndeki arkadaşlarına bir ziyaret 
daha gerçekleştirdiler. Ziyaret sırasında birlikte ortak paylaşımlarda bulunan minik Kolejliler 
kardeşleriyle mutlu anlar yaşadılar. Ziyaret sonunda öğrencilerimiz arkadaşlarına hediyelerini 
sunarak projelerinin bir sonraki buluşmasına kadar güzel temennilerde bulunarak ziyaretlerini 
tamamladılar.

Trafik Yıldızlarımız Mersin 
İçin Bisiklet Yolu İstiyor 

Anaokulu
“Paylaşmak Güzeldir” 

Sosyal Sorumluluk 
Projemiz 

Devam Ediyor
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TED Mersin Koleji Yıldız Kız Basketbol Ta-
kımı Nevşehir’de yapılan Yıldız Kızlar Bas-
ketbol Grup Maçlarında şampiyon olarak 
Anadolu Şampiyonası’na gitmeye hak ka-
zandı. Mersin ilini grup eleme maçlarında 
temsil etme hakkını kazanan Yıldız Bayan 
Basketbol takımımız, Nevşehir ilinin Avanos 
ilçesinde düzenlenen Merkez-Güney grubu 
maçlarında Şampiyon oldu.

TED Mersin Kolejli Tenisçiler Türkiye Tenis 
Federasyonu tarafından düzenlenen 8-9-
10 Yaş Tenis Turnuvasında elde ettikleri 
başarılardan dolayı kazandıkları madalya-
larını Çeşmeli Kampüsü’müzde düzenle-
nen tören ile aldılar. 

Öğrencilerimizin dereceleri; 4x50 karışık bayrak kızlar ikinci, 4x50 serbest bayrak kızlar ikinci, 4x50 
serbest bayrak erkekler ikinci ,genel takım olarak minik erkekler mersin üçüncüsü, genel takım ola-
rak minik kızlar Mersin ikincisi.

MEB Okullar Arası Yüzme Yarışları Minikler Kategorisinde TED Mersin Koleji 
Öğrencileri 5 Madalya ve 2 Kupa Alarak Zirvenin Sahibi 

ŞAMPİYON 
TED MERSİN 
KOLEJİ!

Tenisçilerimiz  
Madalyalarını 
Okulumuzda Düzenlenen 
Törenle Aldılar

TED Mersin Kolejli Tenisçiler 
Türkiye Tenis Federasyonu ta-
rafından düzenlenen 8-9-10 Yaş 
Tenis Turnuvasında 13 Madalya 
kazanarak zirvenin sahibi oldu. 
Mersin Tenis Kulübü’nde yapılan 
Türkiye Tenis Federasyonu hafta 
sonu tenis turnuvasında öğren-
cimiz Melis ATA 9 yaş kızlarda 
şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, 
yine 9 yaş bayanlarda Azra KA-
LENDER, 9 yaş erkeklerde de Efe 
KETENCİ üçüncü olarak madalya 
aldılar. 

Öğrencimiz Halit ÖZBELLİ çok iyi 
müsabakalar çıkarmasına rağmen 
son maçını tie-break de kaybe-
dince dördüncü oldu. Anaokulu-
muzdan tenis turnuvasına katılan 
Yağız OKUR altı yaş olmasına rağ-
men 8 yaş müsabakalarına katıldı 
ve müsabakalar sonucunda teşvik 
madalyası almayı başaran sporcu-
muz oldu. 

Tenisçilerimiz 
13 Madalya ile 
Zirvenin Sahibi Oldu!

5-6 Şubat 2014 Tarihlerinde 
olimpik havuzda düzenlenen 
Anadolu illeri karması yarışla-
rına katılan 2000-2001-2002 
doğumlu TED Mersin Koleji 
yüzücüleri katıldı. Olimpiyat-
larda daha iyi dereceler almak 
için bütün branşlarda yapılan il 
karması seçmelerine okulumuz 
üç sporcu verdi. Yarışlarda elde 
edilen derecelerle belirlenen il 
karması yarışları Mersin’de ya-
pılacak. 

TED Mersin Kolejli Tenisçiler İskenderun’da yapılan tenis 
turnuvasından derecelerle döndü. 67 erkek, 35 bayan 
sporcunun katıldığı turnuvada öğrencimiz Serra Nurhan 
TURHAN dördüncü olmayı başararak ilerisi için ümit 
verdi. Her tenis turnuvasında daha iyi sonuçlar alan te-
nisçilerimizden Ekin KURT altıncı, Helin KOÇ ise yedinci 
oldu. Bu yıl kampüsümüzde yapılan kapalı tenis kortu 
ile birlikte tenis sporuna olan ilgi ve başarının her geçen 
gün artması öğrencilerimiz ve velilerimizde mutluluk 
yarattı. 

Tenis Takımımız  İskenderun’dan 
Derecelerle Döndü
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TED Mersin Koleji yüzücüleri Mersin Yüzme 
İl Temsilciliği tarafından 19-20 Nisan’da dü-
zenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı yarışlarında 16 madalya ve 2 kupa 
kazanarak organizasyona damga vurdu. Öğren-
cilerimiz 11-12 yaş kızlar kategorisinde Mersin 
1.ligi , 9-10 yaş kızlar kategorisinde Mersin 
3.lüğü , 4*50m serbest bayrak yarışında Mer-
sin 1.si olarak yüzme alanındaki başarılarını bir 
kez daha kanıtlamış oldular. Yarışmaya katılan 
ve bizleri gururlandıran öğrencilerimiz ve antre-
nörlerimizi tebrik ediyoruz.

TED Mersin Koleji tenisçileri Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık 
Merkezleri Projesi kapsamında dünyaca ünlü Amerikalı tenis 
antrenörü Doug MacCurdy antrenörlüğünde çalışmalara 
başladı. Öğrencilerimizin performansından övgüyle söz eden 
MacCurdy çalışmaların ilk etabında başarılı olan öğrencilerimizi 
çalışmaların diğer etablarına katılmaları için davet etti.

TED Mersin Kolejli
Yüzücüler 23 Nisan 
Yarışlarını 16 
Madalya ve 2 Kupa 
ile Tamamladı

Amerikan Basketbol Ligi NBA’in 2006 yılında basketbolu bırakan, Washington 
Bullets ve New Jersey Nets takımlarında forma giyen 2.31 boyundaki basketbol 
yıldızı Gheorghe Mureşan, TED Mersin Koleji öğrencileri ile basketbol antren-
manında buluştu. İki ayrı basketbol salonumuzda ilkokul, ortaokul,lise öğrencileri-
mize ve Amerika’nın seçkin okullarından Marietta High School’dan gelen misafir 
öğrencilerimize NBA hakkında detaylı bilgiler veren Gheorghe Mureşan ve Coach 
Matt Lyons basketbolun temeli olan topu kavramanın, şut atmanın, savunmanın ve 
denge sağlamanın önemli detaylarını uygulamalı olarak gösterdi. Dört saat boyun-
ca ögrencilerimizle antrenman yapan Mureşan “TED Mersin Koleji’nde oldukça 
yetenekli basketbolcular ve onları eğiten tam donanımlı antrenörler bulunuyor. Ay-
rıca spor tesislerinin uluslararası standartlarda olması Mersin için önemli bir avan-
taj. TED Mersin Koleji ile atılan ilk adım önümüzdeki yıllarda da devam edecek.” 
dedi. 

Tenisçilerimiz Doug MacCurdy 
Antrenörlüğünde Olimpiyatlara 
Hazırlık Programında

NBA Yıldızı Gheorghe Mureşan 
TED Mersin Koleji’nde!

TED Mersin 
Koleji 
Yüzücüleri 
2020 
Olimpiyatlarına 
Hazırlanıyor! 

TED Mersin Koleji Öğrencilerinin isteği 
üzerine TED Mersin Koleji Spor Kulübü 
tarafından hayata geçirilen Zumba Fitness 
çalışmaları ile öğrencilerimiz, velilerimiz 
ve çalışanlarımız yaz aylarına daha sağlıklı 
girmek için bir araya geliyor. 

TED Eskişehir Koleji
Lise Genç 
Erkek Basketbol 
Takımı Okulumuzu 
Ziyaret Etti

Basketbol Lise Gençler yarı final müsabakaları için 
Mersin’e gelen TED Eskişehir Koleji lise genç erkek 
basketbol takımı ve antrenörleri okulumuzu ziyaret 
etti. Kampüsümüzü gezen başarılı basketbolcularımıza 
ve antrenörlerine bu güzel ziyaret için teşekkür ediyor 
ve Türkiye Şampiyonası Finalleri yolunda başarılar 
diliyoruz.

28-30 Nisan 2014 tarihleri arasında Mersin’de ya-
pılan türkiye okullar arası küçük erkekler ve küçük 
kızlar grup birinciliği müsabakalarına katılan TED 
Alanya ve TED Hatay Koleji öğrencileri okulumu-
zu ziyaret etti. Okulumuzu ve spor tesislerimizi 
gezen öğrencilerimiz lise kız basketbol takımımız 
ile buluştu. 

TED Alanya ve TED Hatay 
Koleji Okulumuzu 
Ziyaret Etti

TED Mersin 
Koleji Ailesi 
Zumba Fitness’da 
Buluşuyor
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Önümüzdeki yıl Basketbol Yıldız Erkekler 
Süper Amatör Kümede mücadele 
edebilmek için oynanan Play-Out 
maçlarında TED Mersin Spor Kulübü Yıldız 
Erkekler Basketbol takımı güçlü rakibi 
Çukurova’yı 47-41 yenerek yoluna emin 
adımlarla devam etti. Takımımızın yeni 
transferleri Özgür SÖKER ve Oğulcan 
ACIOGLU’nun da forma giydiği maçta 
oyuncularımız yüksek performansları ile 
büyük beğeni topladı. Önümüzdeki yıldan 
itibaren düzenlenecek ve dört takımın 
yükseleceği Süper Amatör Ligi’ne katılmak 
için büyük mücadele veren ve transfer 
çalışmalarına devam eden takımımız TED 
Mersin Spor Kulübü’nün kuruluşunun 10. 
Yılında hedeflerini büyüttü. 

TED Mersin Koleji tenisçileri yoğun hava muhalefetine rağmen 
tamamlanan “Türkiye Tenis Federasyonu” 8-9-10 Yaş tenis 
turnuvasında madalyaları topladı. 29 kız 43 erkek sporcunun 
katıldığı turnuvada Halit ÖZBELLİ 9 yaş erkeklerde birinci 
olurken, 9 yaş bayanlarda Yağmur CİCİ ikinci oldu. 10 yaş 
bayanlarda Melis ATA dördüncü, 9 yaş erkeklerde Efe KETENCİ 
dördüncü, 9 yaş erkeklerde Burak Ege BİLDİK ve Rüştü Can 
KÜREKÇİ de beşinci oldular. 

TED Mersin Koleji öğrencisi İlkem TOKYAY 
Türkiye Şampiyonası’nda “ASİST KRALİÇE-
Sİ” olmayı başardı. 2013-2014 sezonunda 
Türkiye’nin en iyi 16 takımının katıldığı Kü-
çük Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda İlkem 
Tokyay bütün rakiplerini geride bırakarak 
asist (sayıya giden pas) kraliçesi oldu ve  
bizleri gururlandırdı.

Yıldız Erkek 
Basketbol Takımımız 
Play-Out Maçlarında 
Durdurulamıyor

Amerikan Basketbol Ligi NBA’in bu yıl ülkemizde ilk kez düzenlediği 
Banvit Jr. NBA Cup’a TED Mersin 1 ve TED Mersin 2 olmak üzere iki ta-
kımla katılan TED Mersin Koleji basketbolcuları yapılan maçlar sonunda 
uluslararası iki başarıya birden imza attılar. TED Mersin 1 Takımı’mızın 
birinci, TED Mersin 2 Takımı’mızın üçüncü olduğu turnuvada oyuncu-
larımızdan Ataberk TEKGÜL Knock-Out yarışmasında (3 Sayılık Atış 
Yarışması) birinci olarak çifte zaferi taçlandırdı. Banvit Jr. NBA Cup ile 
öğrencilerimiz benzersiz bir NBA deneyimi yaşayarak keyifli bir ortamda 
basketbol yeteneklerini arkadaşlarına karşı sergileme şansı yakaladılar.

Tenis Kulübünde Yapılan 
Turnuvada Madalyaların Adresi 
TED Mersin Koleji

Jr. NBA Cup Basketbol 
Müsabakalarında TED Mersin 
Koleji’nden Çifte Başarı!

Öğrencimiz İlkem TOKYAY 
Türkiye Basketbol 
Şampiyonasında 
Asist Kraliçesi Seçildi

Anaokulumuzun 
Üçüncü Testi 
Yapıldı

Anaokulu 6 yaş öğrencilerimiz için hazırlanan fiziksel uygunluk testlerinin 
üçüncüsü Çeşmeli Kampüsü’müzde bulunan spor kompleksimizde yapıldı. 
Spor kulübümüze daha iyi sporcular kazandırmak ve öğrencilerimizi 
doğru spor branşlarına yönlendirmek için 6 yaş grubu fiziksel uygunluk 
testinin üçüncüsü yapıldı. TED Mersin Koleji Spor Tesisleri’nde 22-23 Mayıs 
2014 tarihlerinde yapılan testlerde öğrencilerimizin dereceleri her geçen 
gün artıyor. İlkokul üçüncü sınıfa kadar yapılacak testlerle en uygun spor 
branşına yönlendirmeyi planladığımız öğrencilerimiz için artık çok geç 
diye bir şey olmayacak. Bir çok yetenekli sporcunun yanlış spor branşına 
başlaması ve ileri yaşlarda branş değiştirmek zorunda kalması ile kaybolun 
giden yıldızlara dur demek istiyoruz. 

Bu sezon katıldığımız “Minik Kızlar Basketbol Ligi”nde basketbolcu 
kızlarımız sezonun son maçında Bahçeşehir Koleji’ni yenerek sezonu 
galibiyetle kapattılar. Spor Kulüb’ümüzün altyapısını oluşturmak 
amacıyla devlet okullarından yapılan seçme sonucunda oluşturulan 
Minik Kızlarımız ilerisi için ümit verdiler. 

Bu yıl ilk defa basketbolla tanışan ve müsabakalara katılan Minik Kız 
Basketbol Takımımız sezonun son maçında karışlaştığı Bahçeşehir 
Koleji Minik Kız Basketbol Takımı’nı 34-26 yenerek sezonu galibiyetle 
kapatmayı başardı.

7-8 Haziran 2014 tarihlerinde Mersin gene-
linde kulüpler arası 8 yaş tenis şenliği TED 
Mersin Koleji Tenis Kortlarında Yapılacak-
tır. Spor kulübümüzün kuruluşunun 10. Yılı 
nedeniyle planlanan “TED MERSİN TENİS 
KULÜBÜ 10.YIL 8 YAŞ TENİS ŞENLİĞİ” mü-
sabakaları 7 Haziran Cumartesi günü baş-
layacaktır.

Minik Kızlarımız Sezonu Galibiyetle 
Kapattı

TED MERSİN TENİS 
KULÜBÜ 10.YIL 8 YAŞ 
TENİS ŞENLİĞİ 
BAŞLIYOR

.
TED MERSİN TENİS KULÜBÜ

8 YAŞ TENİS ŞENLİĞİ

7 - 8 Haziran

Tenis Kortu
TED Mersin Koleji
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TED Mersin Koleji Eğitim kadrosu ve 
çalışanlarından oluşan TED Dragon 
Kürek Takımı ı̇lk kez katıldıkları “2014 
Kurumlar Arası Dragon Festivali 
Kürek Yarışları”nda 
43 kurum içerisinden 2. olarak önemli 
bir başarıya ı̇mza attı. Nefes kesen 
bir mücadeleye sahne olan yarışlarda 
takımımız ilk gün yarışlarında ilk 
20 takım içerisine kalarak en üst 
kategoride yarışmaya hak kazandı. 

TED 
Ruhu Her 
Yerde!

Yarışların ikinci gününde yapılan final 
müsabakalarında geçtiğimiz yılın şampi-
yonunu eleme başarısı gösteren “TED 
Mersin Dragon Takımı” finale yüksel-
erek ilk beş kurum arasına adını yazdırdı. 
TED Mersin Koleji öğrencilerinden 
oluşan dans ekibinin festival alanın-
da sahnelediği dans gösterisi yüzlerce 
kişiden büyük beğeni topladı. İkincilik 
ödülünün yani sıra en sempatik kurum 
yarışmasında ve en iyi kostüm tasarımı 
yarışmasında da takımımız birinci olarak 
festivale ismini büyük harflerle yazmayı 
başardı.




