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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, genç bir devletin sorunlarına değindiği tarihi 
TBMM Genel Kurulu konuşmasında bir çağrı yapıyor:

“… bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik genel isteği yerine getirebilmekten daha 
çok uzağız. Sizlerden devletçe yapılabilecek en büyük özveriyi rica ederken, varlıklı 
olan vatandaşlarımıza da korunmalarına verilmiş olan çocuklarımızı özel girişimleri ile 
okutup yetiştirmelerini önemle öğütlerim.”

Toplum eli ile eğitimin kalkınmasına işaret edilen bu konuşma, Ankara’da büyük bir 
ilham kaynağı oldu ve Türk Eğitim Derneği (TED), Büyük Önderimizin himayelerinde, 
Cumhuriyetin kurucu kadroları tarafından 1928 yılında kuruldu.

TED, bugün ülkemizin eğitim alanındaki en büyük sivil toplum kuruluşudur.

Eğitimde 86 yıllık TED gücünün Mersin meşalesi 
olarak nitelikli, ilkeli, özgür, değerlerine sahip bir nesli 
ülkemize kazandırmak amacıyla çalışmalarımızı büyük 
bir hızla devam ettiriyoruz.

Nitelikli bir eğitim için gerekli tüm altyapının eksiksiz 
sağlanmasının, güçlü eğitimci kadrosu ile eğitimde 
teknoloji uygulamalarını eş zamanlı hayata geçirmenin 
öneminin farkındayız. Bu amaçla TED Mersin Koleji 
olarak 2014-2015 yılında günümüz iletişim çağının 
öncü uygulamalarından Apple Teknoloji Laboratuarı’ nı 
öğrencilerimizin hizmetine açmış olmanın mutluğunu 
yaşıyoruz.

Öğrencilerimizin milli ve evrensel değerler konusunda 
duyarlılığı gelişmiş, sorgulayan, özgüvenli uluslararası 
bireyler olmalarını sağlamak amacıyla projeleri hayata 
geçirmeye devam ediyoruz.

Projeler Koordinatörlüğümüz tarafından yapılan 
çalışma ile bu yıl ortaokul ve lise öğrencilerimizi NASA 
Kennedy Uzay Üssü’ne göndererek çocuklarımızı temel 
uzay yolculuğu eğitimi için astronotlarla buluşturuyor; 
onların farklı bir bilimsel deneyim yaşamalarına zemin 
sağlıyoruz.

Akademik çalışmaların yanı sıra TED Mersin Koleji 
ve TED Mersin Spor Kulübü’ nün gerçekleştirdiği 
ortak çalışmalar sonucunda ülkemizi temsil eden 
milli sporcuların transferleri ve eğitimlerine sahip 
çıkma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yüzme 
ve basketbol branşlarındaki transferlerden sonra 
Mersin’in ilk ve tek bayan milli cimnastik sporcusu 
da eğitimini TED Mersin Koleji’nde devam ettirerek 
ulusal ve uluslararası yarışmalarda ilimizi ve ülkemizi 
temsil edecek. Diğer alanlarda olduğu gibi sporda 
da ilimize ve ülkemize ışık tutmak bizim en önemli 
görevlerimizden biri; bu bilinç ve istekle çeşitli 
branşlardaki yetenekli çocuklarımıza sahip çıkmaya 
devam edeceğiz.

2015 yılının 900 öğrencisi, velisi, 150 kişilik güçlü 
akademik kadrosu ve çalışanlarıyla bütünleşmiş TED 
Mersin Koleji ailesine, ülkemize ve ilimize sağlık, 
başarı, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. 

TED Mersin Koleji Ailesinin Değerli Üyeleri;
“1000 kişilik güçlü bir aile olduk”

Orhan ÖZDEMİR
TED Mersin Koleji Yönetim Kurulu Bşk.

Kurucu Mesajı
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TED Mersin Koleji’nde Her Ders    Yeni Bir Macera, Yeni Bir Keyif!

2014-2015 Yılında Yenilenen
Kampüslerimiz

Apple Teknoloji Laboratuvarı





TED Mersin Koleji Anaokulu veli 
bilgilendirme toplantısı anaokulu 
konferans salonumuzda velilerimizin 
yoğun katılımı ile gerçekleşti. Türk 
Eğitim Derneği tanıtım videosuyla 
başlayan toplantı okul müdürümüz 
Çiğdem DEDE’ nin açılış konuşması ve 
eğitim-öğretim sürecine ilişkin sunumu 
ile devam etti. 4-5-6 yaşın gelişimsel 
özelliklerinin de paylaşıldığı toplantıda 
branş öğretmenleri tanıtıldı, branş 
dersleri ile ilgili bilgiler verildi. Kurumsal 
İletişim Direktörümüz Burçak ARI’nın 
konuşmasının ardından toplantı sınıf 
öğretmenleri rehberliğinde oryantasyon 
bilgisinin verilmesi ile sona erdi.

Doğal yaşam ile iç içe olan TED Mersin Koleji Anaokulu 
Kampüsünde öğrencilerimiz sonbahar aylarının tadını doyasıya 
çıkardılar. Anaokulu 4 yaş öğrencilerimiz okul yaşamına 
uyum çalışmaları kapsamında “Baloncuk Yapma” oyunu ile 
bahçemizde keyifli dakikalar geçirdiler. 

TED Mersin Koleji Anaokulu 6 yaş öğrencileri “Ailemle 
Yapıyorum” etkinlikleri çerçevesinde kendilerine verilen 
“En Komik Surat Yapma” görevini başarıyla yerine getirdi. 
Sorumluluk bilinci ile yetişen Kolejliler aileleri ile birlikte 
gerçekleştirdikleri etkinliklerini okulda yaptıkları sunumlar ile 
arkadaşlarıyla paylaştı. 

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri eğitim-öğretime 
başladıkları ilk haftanın sonunda okula uyumlarını 
kolaylaştırmak amacıyla “Benim Renkli TED Kutum” 
etkinliği doğrultusunda TED kutularını aileleriyle yapıp 
okula getirdiler. Getirdikleri kutuları nasıl yaptıklarını, 
rengini, şeklini, içindeki malzemeleri yaptıkları sunum 
ile arkadaşlarına anlattılar. Kolejliler kutuları ile birlikte 
renk, şekil, büyük, küçük, sayı kavramlarını kapsayan 
matematik grafik çalışması yaptılar. Daha sonra eşini bul 
oyunu oynayan öğrencilerimiz etkinlik sonunda okuldaki 
arkadaşlarının çalışmalarını incelediler.

Anaokulu
Veli Bilgilendirme 
Toplantımız Gerçekleşti

Anaokulu Öğrencilerimiz Sonbahar 
Aylarının Tadını Çıkarıyor

Anaokulu 6 Yaş Öğrencilerimiz 
“Ailemle Yapıyorum” Etkinliklerini
 Tamamladı

Anaokulu Öğrencilerimiz “Benim 
Renkli TED Kutum” Projesini 
Başarıyla Tamamladı

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri ayrıcalıklı 
eğitimlerini; bireysel farklılıklarını, öğrenme hızlarını ve 
gelişim özelliklerini keşfetmeye yönelik aktiviteler ile 
destekliyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalar 
kapsamında Minik Kolejliler “Temel Cimnastik” ve 
“Yaratıcı Drama” eğitimlerine alanında uzman eğitmenler 
ile başladılar. Aktif ve keyifli bir gün geçiren Kolejliler 
kendilerini keşfetmenin mutluluğunu yaşıyor. 

Anaokulu 6 yaş  öğrencilerimiz, ailelerinin bayramlarını, kendi 
yapmış oldukları 3 boyutlu bayram kartlarıyla kutladılar. 
Miniklerimiz, özenle kartlarını kesip katladılar; üzerine 
kullanmaktan büyük zevk aldıkları parlak boyalarıyla neşeli 
resimler yaptılar; ailelerine iletmek istedikleri mesajları yazdırdılar 
ve son olarak da bayram çikolatalarını kartların kutu bölümüne 
heyecanla yerleştirdiler. 

Anaokulu 4-5 ve 6 yaş
Öğrencilerimiz Yaratıcı Drama ve 
Cimnastik Eğitimlerine Başladı

6 Yaşlarımızdan Ailelerine 
Özel Bayram Kartları
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Cumhuriyetimizin 91. Yıl coşkusu okul öncesi 
kurumumuzda 4-5-6 yaş gruplarıyla birlikte 
yaşandı. Sabah saatlerinde sınıflarda danslarla 
başlayan kutlamalar konferans salonunda 
devam etti. Okul müdürü Çiğdem DEDE’ nin 
Cumhuriyet ve kazanımları hakkında çocuklarla 
sohbetinin ardından “Bize sorarsanız çocuklar: 
Cumhuriyet ne demek” adlı şiiri okudu. 4-5-6 yaş 
grubu öğrencilerimiz sırayla sahnede şiir okudu 
ve şarkılar söylediler. Müzik eşliğinde 10. Yıl Marşı 
söylendi ve marşlar eşliğinde okul bahçesinde 
Cumhuriyet yürüyüşü yapıldı.

Okul Öncesi
Kurumumuzda 
Cumhuriyetimizin
91.Yıl Coşkusu

Anaokulu 5 Yaş Öğrencilerimiz 
Vücudumuzu Keşfetmeye 
Devam Ediyor
“Vücudumuzu Tanıyalım” temamız kapsamında 5 yaş 
çocuklarımız boşaltım sistemimizin nasıl çalıştığını görsel 
destekli öğretim yöntemiyle kavradılar. Ön öğrenmelerini 
gerçekleştiren çocuklarımız “Boşaltım Sistemi” etkinliği ile 
hem eğlendiler hemde öğrendiklerini pekiştirdiler. 

4 yaş öğrencilerimiz vücut teması doğrultusunda duyularımızı, vücudumuzdaki organları vücut maketi üzerinde incelediler. 
“Nasıl duyarız, nasıl görürüz, kan dolaşımı nasıl olur?” gibi konuları  görsel destekli öğrenen miniklerimiz keyifli vakit 
geçirdiler.

Anaokulu 4 Yaş Öğrencilerimiz 
Vücutlarını Tanıyor

Minik Kolejliler’ den 
Fırçala Fırçala Dişini
“Vücudumuzu Neden Temiz Tutmalıyız?” sorusuyla 
beyin fırtınası yapan minik kolejliler ağız ve diş 
temizliğinin önemini kavrayarak diş etkinliği 
yaptılar.”Fırçala Fırçala Dişini” şarkısı eşliğinde dans 
ederek eğlendiler.
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TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri 
dünyaca ünlü okul öncesi eğitim sistemi 
Montessori’ nin içerik ve materyallerinden 
oluşan bilim atölyelerinde matematik 
eğitimlerinin temelini atıyor. Sayıları 
dokunarak ve hissederek keşfeden Kolejliler 
eğitimlerine uluslararası standartlarda 
devam ediyor.

Anaokulu Öğrencilerimiz 
Dünyaca Ünlü Montessori Eğitim 
Materyallerinden Oluşan Bilim 
Atölyesinde Eğitimlerine Başladı

TED Mersin Koleji Anaokulu 
Öğrencileri Ulu Önder Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ ü Aramızdan 
Ayrılışının 76. Yılında ŞÜKRAN 
GURUR ve ÖZLEMLE Andı...

Anaokulu Öğrencilerimiz 
Kızılay’ın Önemini Biliyor
TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri Kızılay 
Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdikleri 
çalışmalar ile farkındalık yarattılar. “Kızılay denince 
aklımıza ne gelir?” sorusuna beyin fırtınası yaparak 
cevap arayan minik kolejlilerimiz Kızılay’ın 
gerçekleştirdiği yardımlar ile ilgili etkinlikler 
yaptılar ve “Kızılay” ile ilgili görselleri inceleyerek 
bu önemli kuruluş hakkında detaylı bilgi sahibi 
oldular. 

Anaokulu 4 Yaş (36-48 ay) 
Öğrencilerimiz “Gece-Gündüz” 
Temasını Başarıyla Tamamladı
TED Mersin Koleji Anaokulu 4 yaş öğrencileri (36-48 
ay) temalar eğitimi kapsamında “Gece-Gündüz” temasını 
ele aldı. “Gece-gündüz nasıl olur?” gibi sorulara bilimsel 
cevaplar arayan minik kolejlilerimiz görseller ve deneylerle 
desteklenen çalışmalarını başarıyla tamamlayarak hem 
eğitici hem de keyifli vakit geçirdiler. 

Okul Öncesi Kurumumuzda
2014 -2015 Eğitim Öğretim 
Dönemi İlk Veli Toplantısı 
Gerçekleştirildi
01.11.2014 Cumartesi günü 1.Dönem 1.Veli Toplantısı 
anaokulumuzda yapıldı. Sınıf ve branş öğretmenleri 
rehberliğinde velilerimize eğitim-öğretim etkinlikleri, 
sosyal aktiviteler ve çocuklarımızın gelişim alanları ile 
ilgili ayrıntılı bilgiler verildi.

“
“
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TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri paylaşmanın önemi 
ile ilgili üç hafta süren bir yaratıcı drama yolculuğuna 
çıktılar. Yolunu kaybeden “Masal Dede” yi yeniden “Masal 
Adası’na” kavuşturan anaokulu öğrencilerimiz, paylaşmanın 
ve yardımlaşmanın mutluluğunu “Masal Adası” nı gezerken 
yaşadılar.

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri 
öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında 
başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün evine 
ziyaret gerçekleştirerek, anlamlı bir etkinlik 
gerçekleştirdi. Minik kolejlilerimiz öğretmenler 
gününün anlam ve önemini öğrendikten sonra 
gerçekleştirdikleri alan gezisi ile Atatürk’ün 
Mersin’e geldiğinde konakladığı ve çalışmalarını 
sürdürdüğü evde oldukça anlamlı ve heyecan 
dolu anlar yaşadılar. 

Anaokulu Öğrencilerimiz Yaratıcı Drama 
Eğitimleri Kapsamında “Masal Dede”yi 
Adasına Kavuşturdu

TED Mersin Koleji Anaokulu’nda “Anne-Baba Gelişimi” seminerleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 
gerçekleştirilen seminerde konuşmacımız Ethem Kocabaş “Okul Öncesi ve Çocukluk Döneminde Oyuncak 
Seçimi ve Beyin Gelişimi Üzerindeki Etkileri” konusunu ele aldı. Kocabaş konuşmasında “Her çocuk beyin 
özelliğinden dolayı farklı bir şifreye sahiptir. Bu nedenle çocukların eğitim hayatlarında ve kariyer planlamalarında 
benzersiz zihin şifrelerine dikkat edilmesi gerekir. Bu noktada oyun ve oyuncaklar önemli bir yere sahiptirler. 
Oyun ve oyuncaklar çocukların zihin şifrelerinin çözülmesinde yararlanılabilecek en önemli bilgi araçlarının 
başında gelmektedir” dedi

Anaokulu Velilerimiz 
“Okul Öncesi ve 
Çocukluk Döneminde 
Oyuncak Seçimi 
ve Beyin Gelişimi 
Üzerindeki Etkileri” 
Seminerinde Buluştu

Anaokulu 6 Yaş Öğrencilerimiz 
Öğretmenler Gününde 
Başöğretmen’in Evinde

Anaokulumuzda 
Doğum Günü 
Partisi Zamanı
TED Mersin Koleji okul öncesi eğitim 
kurumunda öğrencilerimizin doğum günleri 
her ay coşkuyla kutlandı. Düzenlenen doğum 
günü organizasyonlarında öğrencilerimiz 
doyasıya dans ettiler. Kolejliler mumları 
üfledikten sonra doğum günü pastasını hep 
birlikte keserek afiyetle yediler ve hediye 
edilen kitapların sevincini yaşadılar. 

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri Okul Aile 
Birliğimizin organize ettiği sinema aktivitesinde 
“Arı Maya” ile buluştu. Kalbi iyilikle dolu “Arı 
Maya” ile keyifli saatler yaşayan kolejlilerimiz 
sevgi ve hoşgörüyü bu anlamlı organizasyon ile 
bir kere daha pekiştirdiler. Bu önemli etkinlik 
için Anaokulu Okul Aile Birliğimize tekrar 
teşekkür ediyoruz.

Anaokulu Okul Aile 
Birliğimiz Öğrencilerimizi 
“Arı Maya” ile Tanıştırdı
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TED Mersin Koleji PDR Birimi “Değerler Eğitimi” 
programını özen ve titizlikle uygulamaya devam ediyor. 
Bu ay kazandırılacak olan değerimiz “Sevgi” ile ilgili 
hikayeler okuyup , beyin fırtınası yapan kolejliler “Seni 
Seviyorum Arkadaşım” draması yaparak birbirlerine 
olumlu duygularını ifade ettiler.

TED Mersin Koleji Anaokulu 6 yaş öğrencileri proje 
konularından olan “Taş” etkinliğiyle taşlarla ritim tutarak 
farklı melodiler keşfettiler. Öğretmenlerinin sürpriz taşlarını 
takip eden minikler okulumuzun sinema salonunda “Taş 
Devri” filmi ile karşılaştılar. Filmi büyük bir zevkle izleyen 
kolejliler son olarak boyamalarını tamamladılar. 

TED Mersin Koleji 
Anaokulu’nda Eğitimin 
Temeli “SEVGİYLE” Atılıyor TED Mersin Koleji Anaokulu’nda 

Flintstones Rüzgarı

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri Bilim ve Sanat 
Atölyeleri’nde “Dünya kavram haritasını oluşturdu. 
Kolejliler “Dünya üzerinde kaç kıta var?”, “Dünyamızda 
kaç okyanus var?”, “Bu okyanusların isimleri nedir?” gibi 
sorulara cevaplar aradılar ve bu doğrultuda öğretmenleri 
rehberliğinde araştırmalar gerçekleştirdiler. Verilen 
cevaplar doğrultusunda hakkında konuşan Kolejliler 
ülkemizin hangi kıtada yer aldığı, ülkemizde hangi 
denizlerin olduğu ve isimleri gibi konularda bilgi sahibi 
oldular. Dünya ve Türkiye haritası üzerinde incelemeler 
yapan Kolejliler aynı sesle başlayan ülkeleri mimari 
yapıları, geleneksel yemek ve kıyafetleri, ülke bayraklarını 
ve dünyaca ünlü görselleri incelediler. “Dünyanın öbür 
ucu” ve “Ayağına kara sular inmek” gibi deyimleri 
öğrenip kullanan öğrencilerimiz aynı zamanda Meksika 
şapkalarını tasarlayarak keyifle dans ettiler.

Dünya Anaokulu Öğrencilerimizin 
Parmaklarının Ucunda

TED Mersin Koleji İlkokul Trafik Kulübü anaokulu 
kampüsümüze konuk oldu. “Trafik Kuralları ve Trafik 
Kurallarının Önemi” konulu sunumlarını anaokulu 
öğrencilerimiz ile birlikte gerçekleştiren Kolejliler “Trafik 
kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım!” ifadesini 
anaokulundaki kardeşlerinin yaşamlarına dahil etmesini 
sağladılar. 

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri doğal yaşam döngüsünü öğrenmeye, kendi 
kampüslerinde gerçekleştirdikleri tarla ekimi etkinlikleri ile devam ediyorlar. Öğretmenleri 
rehberliğinde belirledikleri sebze ve meyvelerin tohumlarını toprak ile buluşturan minik 
Kolejliler hem kendi elleri ile ektikleri bitkilerin büyümelerini gözlemliyor hem de hasat 
zamanının gelmesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Ürünlerinin bakımı ile kendileri ilgilenen 
öğrencilerimiz, sağlıklı beslendikleri besinleri yetiştirmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyorlar.

İlkokul Trafik Kulübü 
Öğrencilerimizden Anaokulu 
Öğrencilerimize Anlamlı Ziyaret

Anaokulu Öğrencilerimiz Doğal Yaşam Konseptli
Kampüslerinde Bulunan Tarlalarında Ekime Başladı
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Okulumuzun okul öncesi 4-5-6 yaş öğrencileri, 
yeni yılı Okul Aile Birliği tarafından okulumuzun 
yemekhanesinde düzenlenen özel bir 
organizasyonla büyük bir coşkuyla karşıladı. 
Okulumuzda hazırlanan stüdyo ortamında 
öğrencilerimizin fotoğrafları çekildi. Çekilen 
fotoğraflar anne-babalarına yeni yıl hediyesi 
olarak albüm şeklinde hazırlandı. Öğrencilerimiz, 
grup danslarıyla başladıkları yeni yıl partisine 
çeşitli müzikler eşliğinde oyunlar oynayıp 
diledikleri gibi dans ettiler. Oyun ve yarışmalardan 
sonra öğrencilerimize hediyeleri verildi. Aralık 
ayında doğan öğrencilerimizin de doğum günleri 
kutlanarak, Okul Aile Birliği’nin öğrencilerimize 
hazırladıkları sürprizler dağıtıldı. 2015 yılının tüm 
öğrencilerimize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve 
huzur getirmesi dileğiyle pastalarını kesen minik 
kolejliler hep birlikte sahnede yeni yıl şarkısını 
söylediler.

TED Mersin Koleji Projeler Koordinatörlüğü tarafından 
yürütülen projelerimiz %100 başarıyla devam ediyor. 
“Green World To The Life” (Yaşam için Yeşil Bir 
Dünya) sloganıyla Eco-School projesine dahil olan 
Anaokulu öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri “Atık Yağ 
Toplama” kampanyası ile dünyamızı korumak adına 
önemli bir işe imza attılar. Evlerinde atık yağlarını 
biriktirerek getiren ve çevrelerine de bunu duyuran 
öğrencilerimiz çevre bilinciyle yetişerek doğaya 
saygı duymayı  öğrenmektedirler. 

 “Zamanımızı ne ile ölçeriz?”, “Zamanın geçtiğini nasıl anlarız?” gibi sorulara cevap arayan minik kolejlilerimiz 
gerçekleştirdikleri beyin fırtınası ile doğru cevapları buldular ve kendi saatlerini tasarladılar. Kendi tasarımları 
saatlerle akrep, yelkovan kavramlarını pekiştiren kolejliler sabah, öğlen ve akşam vakitlerini öğrendiler.

Anaokulu Öğrencilerimiz 
Yeni Yıl Partisinde Buluştu

Anaokulu Eco-School 
Timimiz Dünyamızı Atık 
Yağlardan Kurtarıyor!

Anaokulu 6 Yaş Öğrencilerimiz Temaları Kapsamında Zaman 
Kavramının Temellerini Attı
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TED Mersin Koleji İlkokul 1. sınıf öğrencileri 
eğitim-öğretim hayatına Çeşmeli Kampüsü’ 
müzde başlayan oryantasyon süreci ile 
merhaba dedi. Çocuklarımızın okullarına uyum 
sağlaması ve okul kaygısını gidermek ve 
öğretmenlerine güven duyup uyum sağlamaları 
için düzenlenen program kapsamında kolejliler 
öğretmenleri ve psikolojik danışmanları 
eşliğinde drama, sosyal ve sportif etkinlikler 
yoluyla öğrenme ortamlarına, öğretmenlerine, 
arkadaşlarına uyum aşamasını ilk günden 
başarıyla sağlamaya başladılar. Yapılan 
etkinliklerle oldukça keyifli vakit geçiren 
kolejliler hem eğlendiler hem de öğrenmenin 
mutluluğunu yaşadılar.

TED Mersin Koleji İlkokulu’nda öğrencilerimizin duyuşsal, bilişsel, 
psiko-motor becerilerini ortaya koyabilecek, değiştirebilecek 
ve geliştirebilecek adımlar, gerek okul içi gerekse okul dışı tüm 
faaliyetlerle desteklenmektedir. Bu faaliyetlerin önemli bir parçası 
olan kulüp çalışmalarımızın öncesinde öğrencilerimiz kulüplerini seçme 
heyecanını doyasıya yaşadılar. Kulüp tanıtım gününde bir araya gelen 
kolejlilere seçmek istedikleri alanların kulüpleri detaylarıyla tanıtıldı 
ve öğretmenleri tarafından doğru yönlendirilmeleri konusunda PDR 
departmanımız ile birlikte önemli çalışmalar gerçekleştirildi. 

Kulüplerimiz; TalenTED Kids, Yaratıcı Drama Kulübü, TED Chefs, Eco-
School Kulübü, Küçük Mucitler Kulübü, Satranç Kulübü, Trafik Yıldızları 
Kulübü, Müzik Kulübü, Küçük Tasarımcılar Kulübü, Cimnastik Kulübü, 
Yüzme Kulübü, Badminton Kulübü, Tenis Kulübü, Basketbol Kulübü, 
Futbol Kulübü, Resim klüblerinden oluşmaktadır.

TED Mersin Koleji İlkokul öğrencileri kendi kullanımlarına 
özel olarak tasarlanmış “Bilim Laboratuarı’nda” 
deney ve incelemelerine kasların yapısı, kemik ve 
eklemler deneyi ile başladı. “Vücudunun Bilmecesini 
Görelim” ünitesinde kasların yapısıyla ilgili olarak çiğ 
ve haşlanmış tavuk üzerinde laboratuar ortamında 
deneylerini gerçekleştiren kolejliler kas demetinin 
üzerindeki tabakayı sıyırarak kasın yapısını inceledi. 
Kemiklerin birbirine bağlandığı eklemler incelenerek 
bu eklemlerin hareket etmemizi sağladığı sonucuna 
ulaşan kolejliler bilim insanı yetiştirme programımızın 
temelini atmış oldular.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri çalışmalar ile 
ülke çapında dikkatleri çekmeyi başaran “Trafik 
Yıldızları” kulübümüz, bu yıl çalışmalarını yürütecek 
olan yeni üyeleri ile buluşarak devir teslim törenini 
gerçekleştirdi. 

İlkokul 1. Sınıf 
Öğrencilerimizin 
2014-2015 
Eğitim-Öğretim Yılı 
Heyecanı

İlkokul Öğrencilerimiz Kulüp Seçme 
Heyecanını Doyasıya Yaşadı

İlkokul Öğrencilerimiz Bilim 
Laboratuvarında Deney ve 
İncelemelerine Başladı

Trafik Yıldızlarımızın Devir 
Teslim Töreni Gerçekleşti

İlkokul Öğrencilerimiz İçin Hayata 
Dair Sunumlarımız Başladı

Çocuklarımızın gelişiminde toplum kuralları ve yaşam becerisi 
önemli bir yer tutmaktadır. Bu düşünceden hareketle TED 
Mersin Koleji’nde eğitim-öğretim yılı içerisinde periyodik 
olarak “Hayata Dair Sunumlar” gerçekleştirilmektedir. bu 
doğrultuda İlkokul Müdürümüz Mürüvvet Demirtaş, doğru 
beslenme ve tuvalet kullanımı hakkında öğrencilerimize 
görsellerle desteklenen bir sunum gerçekleştirmiştir.
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İlkokul 2. sınıf öğrencilerimiz kendi belirledikleri ve görsel 
sanatlar dersinde uzun uğraşlar sonucu tasarladıkları hayvan 
maskeleriyle, hayvan sevgisi ve bilincini geliştirmek amaçlı 
söyledikleri şarkılar, şiirler ve sloganlarla çeşitli hayvan 
türlerinin yaşama, beslenme ve barınma gibi sorunlarına 
dikkat çektiler. “Hayvanlar Ne İster? “ ve “ Ali Baba’nın 
Çiftliği” şarkılarıyla da sunumlarını renklendiren miniklerimiz, 
“Bu Dünya Hepimizin!” diyerek etkinliği sonlandırdılar. 

Okulumuzun tarihçesi üzerine öğrencilerimizi bilgilendiren 
Sayın ÖZDEMİR, öğrencilerimize TED Mersin Koleji’nde 
geçmişten günümüze yapılan tüm gelişim ve değişimler 
hakkında bilgi verdi. Yapılan bilgilendirme esnasında 
geçmiş yıllara ait fotoğraf gösterimiyle, okulumuzun ilk 
inşaat günlerinden Apple Teknolojisi’ ne kadar geçen 11 
yılda birçok yeniliklere imza atıldığı ifade edildi.

TED Mersin Koleji İlkokul 3. ve 4.sınıf öğrencileri hangi 
gıdaların asit hangilerinin alkali olduğunu anlamak 
için, kırmızı lahana indikatörü (gösterge) ile deneylerini 
yaptılar.Kırmızı lahanadan elde ettikleri su ile günlük 
hayatımızda kullandığımız limon, karbonat, yağ gibi 
yiyecekleri karıştırarak renk değiştirdiğini gördüler. 
Böylece maddelerin hangisinin alkali hangisinin nötr 
olduğunu anlamış oldular.

TED Mersin Koleji İlkokul Müdürü Mürüvvet Demirtaş 
1. sınıf öğrencilerimizle keyifli bir ikindi kahvaltısı yaptı. 
Yemek yemenin ve sağlıklı beslenmenin ne kadar 
önemli olduğunu anlatan müdürümüz, beslenmenin 
besin piramidine uygun olarak yapılması gerektiğinin 
üzerinde durdurarak sofra adabı ve kuralları hakkında 
da öğrencilerimizi bilgilendirdi. 

TED Mersin Koleji 1. sınıf öğrencileri sınıf içi etkinlik 
kapsamında “Mandala” etkinliği gerçekleştirdiler. 
Belirgin bir şekilde duran merkez noktası etrafına 
şekiller ve desenler yerleştirilip boyama yoluyla yapılan 
mandala etkinliği öğrenciler üzerinde sakinleştirici ve 
rahatlatıcı bir etki yapan etkinliktir. Hafif bir klasik 
müzik eşliğinde boyanan “Mandala” etkinliği ile 
öğrencilerimizin grup çalışmalarında, gruba uyum 
sağlam alarında ve dinleme becerilerinde olumlu 
etkiler yaratırken aynı zamanda çocuklarımızın kendi 
yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olarak dikkat 
sürelerinin de uzamasını sağlıyoruz. 

TED Mersin Koleji 4. sınıf öğrencileri Fen Bilgisi dersinde 
“Kanın Vücutta Dolaşımı” konusunda önemli rol oynayan 
kalp organını incelediler. Kalbin insan yaşamında ne kadar 
önemli olduğu; kalp yetmezliği sorunu yaşayan hastalara 
yapay kalp nakli yapıldığı gibi konular anlatıldı. Konu 
hakkında “Altı Şapka Düşünce Tekniği” ile öğrencilerden 
değişik fikirler üretilmesi istendi. Öğrencilerin ürettikleri 
fikirler sınıf ortamında tartışıldı. 

Öğrencilerimiz Dünya Hayvanları 
Koruma Gününde Farkındalık Yarattı

TED Mersin Koleji Kurucusu 
Sayın Orhan ÖZDEMİR 
Okulumuzun İlkokul 3. ve 
4. Sınıf Öğrencileriyle Buluştu

Küçük Mucitlerimiz Asit mi? 
Baz mı? Sorusuna Yanıt Arıyorlar

1.Sınıf Öğrencilerimizle İkindi 
Kahvaltısında Sofra 

1.Sınıf Öğrencilerimizden 
“Mandala” Etkinliği

4.Sınıf Öğrencilerimizin 
“Altı Şapka Düşünce Tekniği” ile 
Kalbimize Keşifleri!
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Gelecek nesillerimizin çevre bilinci kazanması ve sahip 
olduğu bilgileri davranış haline getirmesi konusunda 
duyarlı olan ve bir şeyler yapmak isteyen Eco-School 
Kulübü öğrencilerimiz, küçük adımlarla bütün bir dünyayı 
yenileyebileceklerinin bilincinde olarak yaptıkları ilk kulüp 
çalışmasında kendi tasarladıkları plastik atık toplama 
şişelerini tamamladılar. 

3.sınıf öğrencilerimiz bu yıl ilk defa tanıştıkları Fen Bilgisi 
dersine beş duyu organlarını öğrenerek başladılar. Beş 
duyu organının görevlerini ve sağlıklarını korumak için 
neler yapmaları gerektiğini öğrendiler. Bu bilgilerini grup 
çalışmasıyla şiir ve karikatür etkinliğiyle pekiştirdiler. 
Çizdikleri duyu organlarına konuşma balonu ekleyip 
görevini ve sağlığını korumak için yapmaları gerekenleri 
yazdılar.

İlkokul öğrencilerimiz sınıf öğretmenleriyle işlediği 
Kızılay konusunu görsel sanatlar dersinde pekiştirerek 
grup çalışmasıyla ürünlerini sergiledikleri panolarını 
düzenlediler. Ayrıca hafta boyunca “KIZILAY HAYAT 
KURTARIR” başlıklı afiş çalışmalarına da devam ettiler.

TED Chef’s Kulübü öğrencilerimiz etkinliklerini Cumhuriyet temasıyla birleştirdiler.Yaptıkları cupcakeleri, 
Türk bayrakları ve kırmızı beyaz renklerle süsleyerek görsel sunuma dönüştürdüler.

İlkokul Müdürümüz Mürüvvet DEMİRTAŞ tarafından 
öğrencilerimize en iyi çalışma yönetiminin aşamaları 
ifade edildi.“Amaç belirle, plan yap, çalış, tekrar et ve 
dinlen.”

31 Ekim 2014 Cuma günü ilkokul öğrencilerimizle 
“Halloween Day” günü coşkuyla kutlandı. TalenTED Kids 
Kulübü öğrencilerimizle söylenen “Halloween Rules” adlı 
şarkının ardından tüm velilerimiz ve öğrencilerimizle 
ortak yapılan birbirinden farklı yaratıcı “Cadılar Bayramı 
Özel Kurabiyelerimiz” “Trick or Treat” tekerlemesi ile tüm 
okul öğrenci ve öğretmenlerimize dağıtıldı.

İlkokul Eco-School Kulübümüzden
Mavi - Yeşil Farkındalık Günleri

İlkokul 3.Sınıf Öğrencilerimiz 
Duyu Organlarını Şiir ve 
Karikatürlerle Buluşturdu

Ted Mersin Koleji İlkokul 
Öğrencilerinden
Anlamlı Kızılay Panosu

TED Chef’s Kulübü Öğrencilerimizden Cumhuriyet Temalı Cupcakeler!

İlkokul Öğrencilerimiz İçin “ 
Verimli Ders Çalışma” Sunumu

TalenTED Kids Kulübümüzden 
“Halloween Day” Etkinliği
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Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın söylenmesi ile 
başlayan Cumhuriyet törenimiz İlkokul Müdür Yardımcısı Arzu 
Püren Türkoğlu tarafından günün anlamına ilişkin konuşması 
ile devam etti. 9/C sınıfından Görkem ÜNAL’ ın “EY TÜRK 
GENÇLİĞİ” adlı şiirini 3. Sınıf öğrencilerimizin etkileyici oratoryo 
– koro sunumu takip etti. Lise öğrencilerimizin “CUMHURİYET 
OLMASAYDI” adlı İngilizce drama sunumunun ardından 9/A 
sınıfından AYŞE SILA KOÇ “BUGÜN ”adlı şiiri okudu.6. Sınıf 
öğrencilerimizin Cumhuriyet ve öncesini karşılaştırdığı son derece 
etkileyici drama sunumunu takiben Ortaokul öğrencilerimizden 
oluşan güçlü koromuz seslendirdiği marşlar ile büyük 
beğeni topladı. Törenimiz tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve 
öğretmenlerimizin 10.YIL MARŞI’nı büyük coşkuyla beraberce 
söylemesi ile tamamlandı. Cumhuriyetimizin 91.yılını kutluyor; 
Atamız’ı ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi minnetle 
anıyoruz.

Cumhuriyetimizin 91. Yılını 
Hep Birlikte Coşkuyla Kutladık!
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Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, Ölümünün 76. Yılında 
Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz

Memleketimizi aydınlatan parlak güneşimiz Mustafa Kemal Atatürk’ümüzü ölümünün 76. yılında TED 
Mersin Koleji ailesi olarak büyük bir saygıyla andık.

TED Mersin Koleji İlkokul Öğrencileri 
“Atatürk Oratoryosu” ve “Selanik 
Türküleri” ile Duygu Dolu Anlar Yaşattı.

İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerimiz 
“Maddeyi Tanıyalım” Ünitelerini 
Fen Laboratuarlarında 
Gerçekleştirdikleri Deney 
ve Araştırmalarla Pekiştirdi

TED Mersin Koleji İlkokul öğrencileri “Atatürk’ü Anma Haftası 
Etkinlikleri” kapsamında müzik ve yaratıcı drama öğretmenleri ile 
hazırladıkları “Atatürk Oratoryosu” ve “Selanik Türküleri” korosu 
ile izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Selanik Türkülerinin 
seslendirildiği sırada 1.sınıf öğrencimizin solo performansı ve yaratıcı 
drama öğretmenimizin hazırlamış olduğu sözsüz drama bizlere 10 
Kasım gününü yürekten yaşattı. 

TED Mersin Koleji İlkokul 3. sınıf öğrencileri 
Fen Bilimleri dersinde “Maddeyi Tanıyalım” 
ünitesinde maddenin özellikleri konusunu 
laboratuar ortamında gerçekleştirdikleri deney 
ve araştırmalarla yaşam boyu kalıcı hale 
getirdiler. Kendileri için özel içeriklerle dolu 
laboratuarlarında çeşitli madde gruplarına 
ait istasyonları gezen öğrencilerimiz gözlem 
kâğıtlarını doldurarak inceleme sonuçlarını 
sınıf ortamında paylaştılar ve grup halinde 
sonuçlara ulaştılar.
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TED Mersin Eco-Tim’den Yeşil 
Farkındalık Günleri

“World Tolerance Day” 
(Dünya Hoşgörü Günü) 
Okulumuzda Büyük Bir 
Coşkuyla Kutlandı

TED Mersin Koleji İlkokul Resim 
Kulübünden Renklerin Anlamı

İlkokul 2 Sınıflarımızdan 
Atatürk Haftasında Anlamlı Sunum

“Çılgın Profesör” TED 
Mersin Koleji’nde!

Öğretmenler Gününde 
1. Sınıf Öğrencilerimizin Sürprizi 

TED Mersin Koleji Eco-School Kulübü 
öğrencileri daha temiz ve yaşanılabilir bir 
dünya için çalışmalarına tüm hızıyla devam 
ediyor. Temiz bir çevrede yaşamanın 
gerekliliğine öncelikle okul bahçesinde 
yaptıkları genel temizlikle dikkat çeken 
Eco-Tim, Yeşil Farkındalık Günleri ile çevre 
bilincinin daha geniş bir kitleye ulaşmasını 
hedefliyor. 

TED Mersin Koleji ilkokul öğrencileri 
tüm dünyada kutlanan “Dünya Hoşgörü 
Haftası”na kayıtsız kalmadı ve önemli 
çalışmalar gerçekleştirdiler. Derslerinde 
hoşgörü temasını ele alan öğrencilerimiz 
görsel sanatlar dersinde yaratıcılıklarını 
kullanarak, çeşitli tasarımlarla bütünleştirip 
okul binalarımızda çalışmalarını sergilediler. 
Ortaya çıkan harika eserler koridorlarda 
adeta bir renk cümbüşü oluşturdu ve 
öğrencilerimize hoşgörünün önemini bir 
kez daha hatırlattı.

TED Mersin Koleji öğrenci kulüpleri 
yaratıcılıkta sınır tanımıyor. Resim 
Kulübü öğrencilerimizin büyük bir zevk 
ve yaratıcılıkla yaptıkları “Renkli Kalem 
Uçları” etkinliği Kolejlilerin yaratıcılıklarına 
yaratıcılık kattı. Duygularını paylaştıkları 
bu güzel etkinlik sonunda öğrencilerimiz 
yaptıkları kalem uçlarını, arkadaşlarına ve 
aile üyelerine hediye edeceklerini belirttiler. 
Kolejliler egosu küçük kalbi büyük ve sevgi 
dolu bireyler olarak yetişmeye devam 
ediyor.

TED Mersin Koleji ilkokul 2 sınıf öğrencileri 
öğretmenleri ile birlikte Atatürk haftasında 
Atatürk’ü daha iyi tanıyabilmek için 
okulumuz konferans salonumuzda gruplar 
halinde sunumlarını yaptılar. Kolejlilerin 
86 yıl önce okulumuzun temellerini atan 
Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatırkenki 
heyecan ve mutlulukları yüzlerinden 
okunuyordu.

TED Mersin Koleji ilkokul öğrencileri “Çılgın 
Profesör” adlı Fen Bilimleri sunumunda buluştu. 
İnteraktif, uygulamalı ve eğitici programıyla 
çocukların hayal gücünü ve merakını harekete 
geçiren, fen biliminin gerçekte ne olduğunu 
ve yaşadığımız dünyayı nasıl etkilediğinin 
öğretilmesine katkıda bulunan sunumu Kolejliler 
büyük bir ilgiyle izledi. Kimyasal reaksiyonlar, 
kurubuz fırtınaları, harika kuvvetler gibi ilginç 
deneylerden oluşan gösterilerde zaman zaman 
gönüllü olarak yer alan öğrencilerimiz, böylece 
yapılan eğitici deneyleri daha da akılda kalıcı 
hale getirdiler.

TED Mersin Koleji 1. sınıf öğrencileri 
görsel sanatlar öğretmenleriyle birlikte 
sınıf öğretmenlerine kalplerin içinde resim 
yaparak sürpriz hazırladılar. Hazırladıkları 
bu sürprizleri sınıf kapılarına asarak 
öğretmenlerini duygulandırdılar.
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“Trafik Dedektifleri”
Okulumuzu Ziyaret Etti

5. Geleneksel Cumhuriyet 
Satranç Turnuvası

TED Mersin Koleji öğrencileri ülkemizin dört bir 
yanında sürdürülen “Trafik Dedektifleri” projesi 
kapsamında Mersin’de projeyi yürüten “Trafik 
Dedektifleri” ile bir araya geldi. İnteraktif bir 
şekilde geçen sunum boyunca Kolejliler kendi 
tespit ettikleri trafik hatalarını trafik dedektifleri 
ile paylaştılar ve birlikte ortak çözümler bulmaya 
çalıştılar. 

1. sınıftan 6. sınıfa kadar tüm düzeylerde yapılan turnuvaya 
öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Mücadelenin yoğun olduğu 
yarışmada yaş gruplarına göre birinci, ikinci ve üçüncüler 
belli oldu. Dereceye girenlere madalyaları verilirken diğer 
öğrencilerimizde katılım sertifikası ile onurlandırıldı.

Yasemin Kokulu Mumlarımız 
Öğretmenlerimiz İçin!
TED Mersin Koleji “Küçük Mucitler Kulübü” öğrencileri 
ham maddesi parafin olan mumu eritip renklendirerek 
ve koku vererek değişik kalıplara döktüler. Böylelikle 
parafinin 37 ve 40 derecede eridiğini, sıvı maddenin 
soğuk ortamda katılaşırken içinde bulunduğu kabın 
şeklini aldığını gözlemlediler. Yaptıkları mumları 
öğretmenler gününde okul öğretmenlerine armağan 
eden küçük mucitlerimizin yaptıkları bu çalışma beğeni 
ile karşılandı. Bu çalışmada emeği geçen ve danışman 
olarak destek olan Keriman Ayman’ a ayrıca teşekkür 
ederiz. 

TED Mersin Koleji Öğrencileri 
“Değirmendeki Hazine” 
Müzikalinde!

1.Sınıf Öğrencilerimiz Yaratıcı 
Drama Dersinde 
Cız ve Hoş Mahallesinde

Mersin Devlet Opera ve Balesi 
TED Mersin Koleji Sahnesinde 
Öğrencilerimizle Buluştu

TED Mersin Koleji İlkokul öğrencileri Devlet Opera 
ve Balesi’nin hazırladığı “Değirmendeki Hazine” 
adlı müzikali izlediler. Başkalarının sözlerine 
kolayca inanıp bazen yapılmaması gerekenleri 
yapan Haylaz’ın ve onu iyi yöne çekmeye 
çalışan Bumbi ile yaramazca düşünceleriyle onu 
yanlışa yönlendiren kötü danışman Bombi’ nin 
hikayesini izleyen öğrencilerimiz, keyifli vakit 
geçirirken aynı zamanda iyi ve kötü kavramını 
kalıcı bir şekilde öğrendiler.

TED Mersin Koleji İlkokul 1. sınıf öğrencileri yaratıcı 
drama yöntemi ile arkadaş ilişkilerini Cız ve Hoş 
Mahallesi’nde bir kez daha gözden geçirdiler. 
Hoşgörü gözlüğünü kalplerine takmaya karar 
veren mini mini birler yaratıcı drama sınıfında 
eğlenceli vakit geçirdiler. 

Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları okulumuzun 
konferans salonunda öğrencilerimize çeşitli enstrümanları 
tanıttılar. Devlet opera ve balesi hakkında bilgilerin de 
verildiği sunum sonrası, sanatçılar öğrencilerimize mini 
bir konser sürprizi yaptılar. Sanatçıların performanslarını 
ilgi ve mutlulukla izleyen öğrencilerimiz, sunum sonrası 
opera sanatçılarını soru yağmuruna tuttular.
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TED Chef’s Kulübü 
Öğrencilerimizin 
Mersin’in Ünlü Mutfaklarına 
Ziyaretleri Başladı

Tutum Yatırım ve 
Türk Malları Haftası 
Düzenlenen Etkinliklerle 
Kutlandı

Yıldız Kitap Kurtları Seçildi

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerimiz 
“Enerji Tasarrufu” Konusunda 
Çevresine Örnek Oluyor

TED Mersin Koleji Resim 
Kulüpleri Mersin Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde

TED Chef’s Kulübü öğrencilerimiz bu hafta 
Mersin’in seçkin mekanlarından Cafe Betül’ün 
mutfağını ziyaret ettiler. Mutfak şeflerinden yılbaşı 
kurabiyesi ve baharatlı çubuk yapımını izleyip püf 
noktalarını detaylı bir şekilde öğrenen TED Chef’s 
kendilerine ayrılan hamurlarla öğrendiklerini 
başarıyla uyguladılar. Kendileri için hazırlanan 
kurabiyeleri afiyetle yiyerek yapılan çalışmaları 
değerlendiren Kolejliler gezi sonunda Cafe Betül 
ekibine ve mutfak şefine kulüp adına teşekkür 
plaketini sundular.

TED Mersin Koleji İlkokul öğrencileri “Tutum 
Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında 
gerçekleştirdikleri etkinliklerle haftanın anlam ve 
önemine uygun olarak farkındalık yarattı. Kolejliler 
hazırladıkları etkinliklerde, “İnsanların parasını, malını, 
eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi 
korumak ve kullanmasına tutumlu olmak denir.”, 
“Tutumluluk hiçbir zaman cimrilik demek değildir.” 
“Tutum ve yatırım, ülkeler için de önemli bir 
konudur. Çünkü devletler de gelirleriyle giderlerini 
dengelemek zorundadır.” gibi konuları ele aldılar. 
Etkinlikler kapsamında Kurucumuz ve Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Orhan ÖZDEMİR’ i ziyaret 
eden öğrencilerimiz karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunarak kurucumuza kurtuluş savaşı sonrasında 
Ata’ mızın yerli malı tüketimini arttırmak için yaptığı 
teşviklerden bahsettiler. 

Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, 
kitap okumayı sevdirmek, kelime dağarcıklarını 
zenginleştirip güven duygusunu aşılamak ve Türkçe’ 
yi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini kazandırmak 
için “Ayın Yıldız Kitap Kurdu” projesiyle, her ay Yıldız 
Kitap Kurdu seçiliyor. Bu çerçevede öğrencilerimizden 
Cansu İpek YAPICI, Aslıhan Helin DOĞAN, Mustafa 
Kemal ŞENOL Yıldız Kitap Kurdu olmaya hak 
kazandılar. 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 İlkokul 4. sınıf öğrencileri 
“Enerji Tasarrufu” konulu çalışmalarına 
duygularını yükleyerek anlamlı ve mesaj yüklü 
su damlacıkları oluşturdular. Okul koridorlarında 
sergi açan kolejliler minik kardeşlerine de örnek 
davranışlar sergileyerek açık bırakılan suların 
her damlasının ne kadar önemli olduğunu 
vurguladılar.

Kolejli öğrenciler Mersin Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi’nin ayrı ayrı tüm bölümlerini 
(Resim, Grafik, Heykel, Tekstil, Seramik..) 
gezerek ilgi alanları doğrultusunda bölüm 
öğretim görevlilerine sorular sordular. Aldıkları 
bilgilerle ufuklarını genişlettiler. İlgi alanlarının 
aynı zamanda bir mesleğe dönüşebileceğinin de 
farkına varan kolejliler, üniversiteden sevinç ve 
mutluluk içinde ayrıldılar.
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Sanat ve Bilim Sokağımızda Velilerimizle 
Buluşmaya Devam Ediyoruz

TED Mersin Koleji’nin yetenekli öğrencileri ve en az onlar kadar yetenekli 2. sınıf velilerimiz Çeşmeli Kampüsü’müzde 
bulunan Bilim ve Sanat Sokağı’mızda buluştular. Bir çok etkinliğin adresi olan sanat sokağımızda bu defa geleneksel 
öğrenci-veli “Yeni Yıla Merhaba” etkinliğimiz gerçekleşti. Görsel sanatlar dersi kapsamında gerçekleşen etkinlikte, 
değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz yaratıcılık yeteneklerini kullanarak yaptıkları yeni yıl süslerini başarıyla bitirip okul 
koridorlarında sergilediler. Katılımlarından dolayı velilerimize teşekkür ederiz.

TED Mersin Koleji 1.sınıf öğrencileri ve velileri okulumuzun Sanat ve Bilim Sokağı’nda ‘Bu Benim Eserim’ adlı etkinlikte 
buluştular. Aileleri ile birlikte oldukça keyifli vakit geçiren kolejliler etkinlik sonunda ortaya çıkan eserleriyle göz kamaştırdılar.

TED Mersin Koleji İlkokul Öğrencileri 
Yeni yılı Okulumuzda Düzenlenen 
Balo İle Coşkuyla karşıladı

Kurumsal İletişim departmanımız ve Okul Aile Birliğimiz 
tarafından organize edilen baloda öğrencilerimiz kendileri 
için özel olarak hazırlanan farklı lezzetlerlerdeki yemeklerini 
yediler ve sonrasında animatörler eşliğinde keyifli aktiviteler 
gerçekleştirdiler. Balo boyunca birbirleri ve öğretmenleri ile 
dans eden kolejliler 10’dan geriye sayarak yeni yıl pastasını 
öğretmenleri ile birlikte güzel dileklerle kestiler. TED Mersin 
Koleji olarak 2015 yılının tüm öğrencilerimize aileleri ile birlikte 
sağlık, barış ve mutluluk getirmesini diliyoruz.
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Ortaokul Yeni Velilerimize 
Bilgilendirme Toplantısı 
Gerçekleştirildi.

TEOG Hazırlık Sürecinde 
Öğrencilerimize  Kişiye 
Özel Çalışma Programı Ortaokul Öğrenci Meclis Seçimi 

Kazananları Belli Oldu

TED Mersin Koleji’ nde 
Öğrencilerimiz Ek Desteğe 
İhtiyaç Duymadan Başarı 
Yolunda Emin Adımlarla 
İlerliyorlar

5.Sınıf Öğrencilerimizden
Türkçe Dersinde 
“Tabu” Etkinliği

Ortaokul Öğrencilerimiz 
Kulüplerini Seçtiler

TED Mersin Koleji’nde bu sene Ortaokul’ a yeni başlayan  
5. ve 6. sınıf öğrencilerimizin velilerine ortaokul tanıtım ve  
işleyişi ile ilgili detaylı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
Toplantıda branş öğretmenlerimiz hazır bulundu.

TED Mersin Koleji Rehberlik Servisi 
tarafından 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize 
düzenli ders çalışma alışkanlığı kazandırmak 
ve öğrencilerimizi TEOG Sınavlarına 
hazırlamak amacıyla ders çalışma programı 
hazırlanmıştır. Hazırlanan programlar düzenli 
olarak rehberlik servisi ile eğitim koçu 
tarafından kontrol edilerek sene sonuna 
kadar devam edecektir.

TED Mersin Koleji Ortaokul öğrenci meclisi yarışını 
kazanan Emre KURU ve Alperen ÇAYLIOĞLU (Eş 
Başkan) ve komitesi oldu. Demokratik ortamda 
keyifli ve eğlenceli geçen seçimde 5, 6, 7 ve 8. sınıf 
öğrencilerimiz oylarını kapalı oy sisteminde kullandılar. 
Başkanlarımızı kutluyor kendilerine ve komisyonlarına 
başarı dolu bir meclis dönemi diliyoruz.

TED Mersin Koleji öğrencileri hafta sonu 
oluşturduğumuz özel destek kurslarımız ile 
İngilizce, Matematik ve diğer derslerden  
oluşabilecek geçmiş dönem eksiklerini 
tamamlıyor, aynı zamanda öğretmenleri 
ile birebir çalışma fırsatı yakalıyorlar. 
Öğrencilerimiz başka hiçbir ek ders ve kursa 
ihtiyaç duymadan sınavlara hazırlanıp, başarı 
yolunda emin adımlarla ilerliyorlar.

Etkinlik çerçevesinde eğitsel oyunlardan olan 
“TABU Oyunu” ile öğrencilerimizde yaratıcılık, 
kendine güven, insiyatif alma, bağımsız düşünme, 
özdenetim ve sorun çözme potansiyellerini 
gerçekleştirebilecekleri fırsatı verildi. Yapılan bu 
etkinlik ile öğrenciyi yaşama hazırlamak, içinde 
yaşadığı toplumu, dünyayı daha iyi algılamasını, 
sorgulamasını sağlamak, yeniyi yaratmak için 
özgüvenini geliştirmek gibi değerler amaçlandı. 
Aynı zamanda sınıf içi kaynaşmanın arttırılmasına 
olanak sağlayan etkinlik sayesinde, öğrencilerimiz 
eğlenceli bir ders saati geçirdiler.

TED Mersin Koleji’nde öğrencilerimizin akademik 
başarısı kadar sosyal zekalarının gelişimi de bizim 
için önem taşımaktadır. Bu düşünceden yola 
çıkarak 5.6.7. ve 8. sınıf öğrencilerimize yönelik 
15 değişik branşta kulüp çalışmalarını başlatmış 
bulunmaktayız. Kulüpleri kendi yetenek, beceri 
ve ilgilerine göre tercih eden öğrencilerimiz, her 
hafta 2 ders saati çalışmalarını sürdüreceklerdir. 

Kulüplerimiz; 
Apple Teknoloji Kulübü, Young Guru Academy 
Kulübü, Eco-School Kulübü, J’MUN Kulübü, 
Medya ve iletişim Kulübü, Matematik Kulübü, 
Bilim Projeleri Kulübü, Yaratıcı Drama Kulübü, 
Resim Kulübü, Müzik Kulübü, Satranç Kulübü, 
Basketbol Kulübü, Yüzme Kulübü, Tenis Kulübü, 
Futbol Kulübü.
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TED Mersin Koleji 
Ortaokul Yaratıcı Drama 
Kulübü Öğrencilerinden 
“Tiyatro Sporu”

5. 6. ve 7. Sınıf 
Öğrencilerimiz 
Brunch’ta Buluştu

Ortaokul Öğrencilerimiz 
Yeni Yıla Hilton 
Oteli’nde Merhaba Dedi

8. Sınıf Öğrencilerimizin 
Sinema Ve Bowling  
Etkinliği

TED Mersin Koleji Ortaokul Yaratıcı Drama 
Kulübü öğrencileri “Tiyatro Sporu” ile pratik 
zekalarının formunu koruyor. Yaratıcı Drama 
Kulübü öğrencileri üretmenin, yaratıcı 
düşünmenin kendilerine verdiği güçle 
doğaçlamalarda ünlü komedyenlere  taş 
çıkartıyorlar.

TED Mersin Koleji 5. 6. ve 7. sınıf öğrencileri 
TEOG sınavları nedeniyle eğitime verilen 
ara kapsamında okulumuz tarafından 
düzenlenen Brunch’ta bir araya geldi. 
Keyifli saatlerin yaşandığı organizasyon 
ile Kolejliler birbirlerini daha yakından 
tanıma fırsatı bularak TED kültürünün 
önemli bir parçası olan dostluk bağlarını 
daha da güçlendirme fırsatı buldu. 

TED Mersin Koleji Ortaokul öğrencileri Hilton 
Oteli’nde düzenlenen yılbaşı partisi ile yeni 
yıla merhaba dedi. Kolej Okul Aile Birliğimiz 
tarafından organizasyonu gerçekleştirilen 
partide öğrencilerimiz kendileri için hazırlanan 
yemekleri yedikten sonra arkadaşları ve 
öğretmenleri ile birlikte dj performansı eşliğinde 
keyifli saatler geçirdiler. 

8.sınıf öğrencilerimiz TEOG1 sınavı 
sonrası düzenlenen sinema ve bowling 
etkinliğinde sınavın yarattığı stresi 
üzerlerinden attılar. Öğrencilerimiz birlik 
ve beraberlik içerisinde son derece keyifli 
zaman geçirmiş olmanın mutluluğunu 
yaşadılar.
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Lise Öğrencilerimiz 
Hedefleri Doğrultusunda 
Kulüplerini Seçti

TED Mersin Koleji’nde 
Eğitim-Öğretim Ders Saatleri 
ile Sınırlı Kalmıyor

12.Sınıflarımızla Akademik 
Başarı ve Geleceğe Dair 
Paylaşımlar

TED Mersin Koleji Lise 
Öğrenci Meclisi Yarışını 
Kazanan Serhat Ünal-Furkan 
Miras ve Komitesi Oldu.

“KORİDOR”  
 DUVARDA

Kolejlilerden 01 Aralık Dünya 
AIDS Gününde Önemli 
Farkındalık

TED Mersin Koleji Özel Lisesi’nde belirlenen 
hedefler doğrultusunda öğrencilerimizin 
akademik zekaları kadar, sosyal zekalarının 
da geliştirilmesi için kulüp çalışmaları 
yapılmaktadır. Öğrencilerimiz bu doğrultuda 
belirlenen kulüplerimizle ilgili düzenlenen 
seminerde kulüplerimizin içeriği hakkında 
detaylı bilgi sahibi oldular. 

Lise Kulüplerimiz; Model Birleşmiş Milletler 
Kulübü, Apple Kulübü, İnovatif Girişimcilik 
Kulübü, Young Guru Academy Kulübü, 
Bilimsel Projeler Kulübü, Orkestra Kulübü, 
Drama Kulübü, Resim Kulübü, Koro Kulübü, 
Oku-Yorum Kulübü.

TED Mersin Koleji’nde eğitim-öğretim ders saatleri 
ile sınırlı kalmıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerimizin 
geçmiş öğrenme eksiklerini gidermek, öğrenme 
süreçlerini pekiştirmek ve üst düzeyde bilgi 
edinmelerini sağlayabilmek amacı ile eğitim 
dönemi boyunca her gün öğrencilerimiz ile birebir 
öğrenme süreçli akademik destek programımız 
(ADP) uygulanıyor.

Okul Müdürümüz sayın İrfan Metin BOSTAN 
12. Sınıf öğrencilerimizi akademik anlamda 
bilinçlendirmek için konferans salonumuzda 
yaptığı sunumda, lise eğitiminde son sınıfın 
çok önemli olduğuna değindi. Öğrencilerimizin 
okulun tüm imkanlarını değerlendirmesi 
gerektiğini, akademik destek programlarıyla 
eksiklerini gidermelerini, eğitim koçlarının 
önerilerini dikkate almaları gerektiğini hatırlattı. 
Bunun yanı sıra her şeyin başının hoşgörü 
ve sevgi olduğuna değinen müdürümüz, 
öğrencilerimize birbirlerine saygı duymalarını, 
her şeye olumlu açıdan bakmalarını önerdi. 

TED Mersin Koleji Lise Öğrenci Meclisi 
yarışını kazanan Serhat ÜNAL-Furkan MİRAS 
(Eş Başkan) ve komitesi olmuştur. Demokratik 
ortamda keyifli ve eğlenceli geçen seçimde 9, 
10, 11. ve 12. sınıf öğrencilerimiz oylarını kapalı 
oy sisteminde kullandılar. Başkanlarımızı 
kutluyor kendilerine ve komisyonlarına başarı 
dolu bir meclis dönemi diliyoruz.

TED Mersin Koleji Özel Lisesi’nde Öğrenci 
Meclisi’mizin oluşturmuş olduğu medya ekibi, 
aylık duvar gazetesi olan KORİDOR’ u çıkartmanın 
haklı gururunu yaşıyor.  Tarihte Bugün, Dünya’daki 
Bilimsel Gelişmeler, Bu Ay Ne Okumalıyız?, TED’ 
in  Sporcuları, Ayın Filmi,  Yemek Köşesi, Ayın 
Röportajı, Zor Sorular gibi köşeleri bulunan duvar 
gazetemiz öğrencilerimiz tarafından beğeniyle 
karşılandı. 

1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle okulumuzun 9. 
Sınıf öğrencilerine HIV virüsü ve AIDS hastalığı ile ilgili 
bilgilendirme sunumu yapıldı. 3D sınıfında sunulan etkinlikte 
üç boyutlu video gösterimi ile öğrencilerimiz çağımızda hızla 
artan bu virüs ve hastalık hakkında çarpıcı bilgiler edindi.
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TED Mersin Koleji Lise 
Öğrencileri Ankara Gezisini 
Tamamladı

TED Mersin Koleji Öğrencileri 
Apple Eğitim Teknolojileri ile 
Eğitimde Çığır Açıyor!

TED Mersin Koleji Lise Tarih Zümresi’nin 
“Atatürk’ü Anma Haftası” etkinlikleri kapsamında 
organize ettiği Ankara gezisi tamamlandı. 
Kolejliler ilk olarak Atamızın huzuruna çıktılar. 
Atamızı ölüm yıldönümünde Anıtkabir’de anan 
öğrencilerimiz ayrıca TED Üniversitesi’nin 
düzenlediği anma törenlerine katıldı. Ankara 
ziyareti kapsamında Kolejliler ülkemizin önde 
gelen üniversitelerinden TED Üniversitesi, ODTÜ 
ve Başkent Üniversitesi’ne konuk oldu. TED 
Mersin Kolejliler gezi kapsamında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde çalışanlar ve milletvekilleri 
ile bir araya gelerek meclisimizin genel işleyişi 
hakkında detaylı çalışmalar gerçekleştirdiler. 
Ayrıca Etnografya Müzesi ve ilk Meclis de gezildi. 
Tuz Gölü’nü de ziyaret eden kolejliler bölgenin 
yapısı hakkında uzman rehberlerden bilgi aldılar.

TED Mersin Koleji ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencileri okulumuzun Apple ve Apple 
Türkiye Eğitim Birimi Naksan Teknoloji 
ile imzaladığı süresiz iş birliği anlaşması 
çerçevesinde eğitimlerinin ilk adımı olan temel 
iMac eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. 
Kendi kullanıcı hesaplarının konfigrasyonunu 
tamamlayan kolejliler Mac OS X yazılımının 
temel uygulamaları “Pages, Keynote ve 
Numbers” eğitimlerini tamamladıktan 
sonra ileri Apple uygulamalarına Apple 
uzmanlarının yönlendirmeleri ile başlangıç 
yapacaklar. Kısa zamanda hızlı bir eğitim 
sürecinden geçen okulumuzun lise bölümü 
öğrencileri eğitimcilerinin yönlendirmeleri ile 
kurumumuzun yoklama sistemi için kendi 
yazılımlarını geliştirmeye başladılar. 
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Lise Öğrencilerimiz Kaynaşma 
Yemeğinde Buluştu

TED Mersin Koleji’nin 
“Geleneksel Şiir Dinletisi”nde 
Bu Yıl Büyük Şair CAN YÜCEL’ 
in Şiirleri Hayat Buldu.

Liseli Kolejliler Yılbaşı 
Kokteylinde Buluştu

TED Mersin Koleji Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve Okul 
Öğrenci Meclisi’nin Liva Otel’de düzenlediği kaynaşma 
yemeği, muhteşem bir buluşmaya sahne oldu. Geniş bir 
katılımın olduğu gecede TED ruhunun verdiği birliktelik ve 
bütünlük görülmeye değerdi. Okul içindeki dayanışmanın 
okul dışında da devam ettiğini gösteren ve oldukça kalabalık 
Kolejliyi bir araya getiren yemekte “Kolejlilik Ruhu” kendini 
bir kez daha gösterdi. Okul Öğrenci Meclisi Başkanı Furkan 
Miras’ın“ Bu gecede bizleri yalnız bırakmadınız. Bundan da 
okulum adına mutluluk duyuyorum. Biz Kolejliler olarak 
her zaman her yerde birlik olacağımızı tekrar gösterdik. “ 
cümleleriyle başlayan yemek, sohbet ve eğlencelerle devam 
ederek kolej pastasının hep birlikte kesilmesiyle son buldu.

Can Yücel’in muhteşem dizeleriyle başlayan, 
öğrencilerimizin söylediği şarkılarla ve hazırladığı 
videolarla devam eden dinleti, izleyicilere duygu 
dolu anlar yaşattı. Sunucularımız, Can Yücel’in en 
önemli özelliklerine değinerek herkesin zihninde 
CAN YÜCEL’e dair bilgilerin kalmasını sağladılar. 
Muhteşem dekorla, muazzam şiirlerle ve 
şarkılarla herkesin gönlüne girebilmeyi başaran 
öğrencilerimiz dinletinin sonunda izleyicilerden 
büyük bir alkış aldı. Dinletinin ardından tüm 
misafirlerimize Can Yücel temalı kitap ayraçları 
ile TED Chef’s kulübü öğrencilerimizin hazırladığı 
Can Yücel baskılı kurabiyeler dağıtıldı. Okul 
müdürümüzün öğrencilerimize verdiği başarı 
sertifikası ile dinletimiz son buldu. Emek veren 
tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Lise Öğrencilerimiz “Hayal Kahvesi’nde” düzenlenen 
yılbaşı organizasyonunda buluşarak yeni yıla 
“Merhaba” dedi. Kolej Okul Aile Birliği ve Kurumsal 
İletişim Direktörlüğümüz tarafından düzenlenen 
organizasyon ile bir araya gelen öğrencilerimiz 
gece boyunca gerçekleştirdikleri keyifli sohbetlerle 
geceye renk kattılar. Gecenin devamında doyasıya 
dans eden öğrencilerimiz birbirlerine yeni yıl 
temennilerinde bulundular. TED Mersin Koleji 
olarak 2015 yılının tüm öğrencilerimize, velilerimize 
ve tüm dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesi 
diliyoruz.

TED Mersin Koleji Lise 
Öğrencileri Tarihi
Yerinde Öğreniyor
TED Mersin Koleji 9. Ve 10. sınıf lise öğrencilerimiz tarih dersi 
“YERİNDE ÖĞRENİM”  etkinliği çerçevesinde Uzuncaburç’ta  
arkeoloji ve tarih amaçlı gezide bir araya geldiler. Yapılan programın 
amacı; teorik olarak anlatılan ilkçağ konularını somut bir görselliğe 
çevirmek ve böylelikle öğrenmedeki kalıcılığı arttırmaktı. Yapılan 
gezi sonrası alınan dönütlerde etkinliğin amacına ulaştığı görüldü. 
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İlkokul 1. Sınıf Velilerimize 
Yönelik Oryantasyon 
Semineri Gerçekleşti

TED Mersin Koleji Öğrencileri 
Obeziteye Savaş Açtı!

4.5. ve 6. Sınıf Öğrencilerimiz 
Çocuk Hakları Seminerinde 
Buluştu

TED Mersin Koleji’nde “Cinsel 
İstismar” Konusu Ele Alındı

İlkokul PDR Birimimizden 
“HOŞGÖRÜ” Temalı Çalışmalar

8. Sınıf Velilerimize Yönelik 
TEOG Bilgilendirme Toplantımız 
Gerçekleşti

TED Mersin Koleji Rehberlik Birimi tarafından 
düzenlenen oryantasyon programı kapsamında 
İlkokul 1. sınıf velilerimize yönelik “Çocuğum Okula 
Başlıyor” adlı sunum Çeşmeli Kampüsümüzün 
konferans salonunda gerçekleşti. Çocuğun okulda ilk 
günü ve bazı çocuklarda görülebilen okul korkusunun 
vurgulandığı seminerde okul korkusunun belirtileri, 
nedenleri ve önleme yöntemleri belirtildi. İlkokul 
müdürümüz Sayın Mürüvvet Demirtaş çocukların 
1. sınıfa başlamalarının önemli bir adım olduğunun 
altını çizerek, okulun çocuğun yaşamında dönüm 
noktası olduğunu ve okulda sosyalleştiğini, birey 
olarak toplumda yer aldığını, dış dünyaya açıldığını 
belirtti. 

TED Mersin Koleji Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik uzmanları çağımızın hastalığı obezite 
konusunu ele alarak öğrencilerimizle birlikte 
obeziteye savaş açtı. Uzman Diyetisyen Zuhal 
Bayer ve Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi Spor 
Bölümünden Yardımcı Doçent Taner Erdoğan’ın 
katılımı ile gerçekleşen seminerde “Daha İyi Bir 
Yaşam”, “Sağlık İle İlgili Yazılan Asılsız Haberler”, 
“Çocuk ve Ergenlerde Obezitenin Yol Açtığı Sağlık 
Sorunları” ve “Çocukluk Çağı Obezitesi Neden 
Tehlikeli?” konuları ele alındı. 

Öğrencilerimize sahip oldukları hakları ve bu hakların 
ne anlama geldiklerini anlatmak amacıyla Mersin 
Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri öğrencilerimizle 
birlikteydiler. Mersin Barosu avukatlarından Çocuk 
Komisyonu üyesi Ece Kovan Demirtaş 4, 5 ve 6. sınıf 
öğrencilerimizi, Çocuk Hakları Sözleşmesine ilişkin 
etkili bir sunumla bilgilendirdi. Öğrencilerimizin 
ilgiyle dinledikleri sunum, meraklı sorularla daha 
da zenginleşti. Avukat Ece Kovan Demirtaş ve 
Çocuk Hakları Komisyonu üyelerine öğrencilerimize 
yaptıkları açıklamalar için teşekkür ederiz.

Çocuk istismarı ve ihmali; uygunsuz ya da hasar verici 
olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen 
ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür. 
Bu eylemlerin sonucu olarak; çocuğun fiziksel, 
ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, 
sağlık güvenliliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur. 
Çocuklarımızın konuyla ilgili farkındalıklarını artırmak 
amacıyla Mersin Üniversitesi Öğretim Üyelerinden 
Dr. Gülen Güler ve Dr. Yunus Kıllı okulumuzdaydı. 2, 3, 
4 ve 5. sınıf öğrencilerimizi, çocuklara yönelik cinsel 
istismar konusunda bilinçlendiren doktorlarımıza 
teşekkür ederiz. 

Rehberlik birimimiz tarafından yok olmaya 
başlamış olan değerlerimizi ilkokul öğrencilerimize 
kazandırmak amacıyla “Değerler Eğitimi 1 (Karakter 
Eğitimi) Hoşgörü” teması ile başlatıldı. Her ay farklı 
bir değerimizle ilgili sınıf öğretmenlerimizin de 
desteğini alarak çeşitli etkinlikler planlandı. Sınıflarda 
görsel destekli  öykülerle, güzel sözlerle interaktif 
olarak soru cevap metoduyla hoşgörünün ne olduğu 
ve yaşamımızdaki önemi hakkında öğrencilerimize 
farkındalık kazandırıldı. Hoşgörünün sevgiyle başladığı 
vurgulandı.

8. sınıf öğrencilerimizin bu yıl girecekleri TEOG sınavları 
öncesi TEOG bilgilendirme toplantımız velilerimizin 
katılımı ile gerçekleşti. TEOG sınav takvimi ve bu 
takvime uygun olarak okulumuzun hazırladığı ek 
ders, akademik destek programı ve deneme sınavı 
programları hakkında detaylı bilgilere sahip olan 
velilerimiz ile sınavdaki derslerin kazanım tabloları 
paylaşıldı. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 
uzmanımız tarafından okul ve veli işbirliğinin önemi ve 
etkili ders çalışma teknikleri ile ilgili önemli bilgiler’de 
velilerimiz ile paylaşıldı.
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İlkokul Öğrencilerimiz için “Siber 
Zorbalık Ve Teknolojinin Zararları” 
Sunumu Gerçekleştirildi

8.Sınıf Öğrencilerimize TEOG 
Öncesi Motivasyon Semineri

Kariyer Günleri Konuğumuz Dünyaca Ünlü 
Deniz Taşımacılığı Firması Maersk Line Genel 
Müdürü Sayın Levent Tekin Oldu

Lise Öğrencilerimiz Kariyer 
Günleri Kapsamında Mersin 
GİAD Başkanı Sayın Alper 
GÜRSOY ile Buluştu.

İlkokul Müdürümüz Mürüvvet Demirtaş tarafından, 
“Siber Zorbalık ve Teknolojinin Zararları” konulu 
sunum gerçekleştirildi. Tablet, bilgisayar, cep tel. ve 
televizyonun hayatımızın vazgeçilmezleri olduğu fakat 
bunu doğru ve faydalı kullanmanın önemi vurgulandı. 
Doğru kullanılmayan teknolojinin otizmden obeziteye, 
çocuklar üzerinde olumsuz pek çok etkisinin olduğu 
belirtildi. Siber zorbalıkla ilgili olarak da, bir çocuğun 
başka bir çocuğu internet, dijital ve mobil teknolojiler 
kullanarak taciz etmesi,utandırması ve tehdit etmesi 
olduğu üzerinde önemle duruldu.

TEOG sınavlarının yaklaşmasıyla beraber 8. sınıf 
öğrencilerinde gözlenen sınav kaygısını belirli bir 
düzeye indirmeyi amaçlayan rehberlik servisi, 
öğrencilere “Motivasyon” konulu semineri 
düzenledi.

TED Mersin Koleji Kariyer Günü dünyaca ünlü deniz taşımacılığı firması 
Maersk Line’ ın Mersin Genel Müdürü Sayın Levent Tekin’in katılımıyla 
Çeşmeli Kampüsümüzde gerçekleşti. Lise öğrencilerimizin katılımıyla 
düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde konuğumuz “Deniz Ulaştırmacılığı 
ve Lojistik” sektörü hakkındaki deneyimlerini kolejlilerle paylaştı. Sürekli 
bir gelişim içinde olan ve maliyet açısından yeri dolduralamayacak bir 
sektör olan “Deniz Ulaştırmacılığı’nın önemi üstünde duran Tekin, gençlerin 
bu sektörü seçebilmesi için sahip olmaları gereken nitelikleri teker teker 
anlattı. Bugünün gençliği her şeyin farkında ve siz bizlerden bir adım 
daha öndesiniz dedi ve Kolejlilere sorduğu sorularla onların akademik 
planlamaları karşısında oldukça mutlu olduğunu dile getirdi. TED Mersin 
Koleji olarak katılımları için Sayın Levent Tekin’e teşekkür ediyoruz. 

TED Mersin Koleji 3. Kariyer Günleri Mersin 
GİAD Başkanı ve Gürsoy Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Alper GÜRSOY’un 
katılımıyla Çeşmeli Kampüsümüzde gerçekleşti. 
Lise öğrencilerimizin katılımıyla düzenlenen 
Kariyer Günleri etkinliğinde konuğumuz 
lider ve vizyoner bireyler olma konusundaki 
deneyimlerini Kolejlilerle paylaştı. TED Mersin 
Koleji’nin kurulduğundan itibaren başarı 
grafiğini sürekli yükselttiğini belirten Gürsoy 
öğrencilerimizin bilimsel ve ticari projelerinin 
desteklenmesi için gerekli çabayı kendileri ile 
birlikte verebileceğinin altını çizdi. Öğrencilerimizi 
sahneye davet eden Gürsoy interaktif bir şekilde 
devam eden panelde otomotiv sektörüne de 
değindi ve geleceğin mesleklerini Kolejlilerle 
paylaştı. TED Mersin Koleji olarak katılımları için 
Sayın Alper GÜRSOY’a teşekkür ediyoruz.

TED Mersin Koleji’nde Psikolojik 
Danışmanlık ve Rehberlik Birimi 
ile Yaratıcı Drama İşbirliği TED Mersin Koleji Anaokulu 

Öğretmenleri Pdr ve Yaratıcı 
Drama İşbirliği ile “Empati ve 
Öfke Kontrolü” Atölyesinde

9. sınıflar, sınıf olma kavramı ve arkadaşlık ilişkileri ile 
ilgili olarak PDR ve Yaratıcı Drama ortak atölye çalışması 
ile keyifli zaman geçirirken, empati becerilerini de 
geliştirip, yaratıcılıklarını ortaya koydular.

Pdr ve Yaratıcı Drama işbirliği ile anaokulu öğretmenlerimiz 
için özel olarak oluşturulmuş olan “Empati ve Öfke 
Kontrolü” atölye çalışmasında, öğretmenlerimiz ve 
anaokulu personelimiz takım olmanın keyfine varırken, 
empati ve öfke kontrolü konularındaki farkındalıklarını 
eğlenerek geliştirme fırsatı yakaladılar.
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TED Mersin Koleji Anaokulu 5 yaş öğrencileri İngilizce 
dersleri ekim ayı teması doğrultusunda öğrendikleri 
kelimeleri ve kalıpları pekiştirmek amacıyla ilk projelerini 
tamamladılar. Bu kapsamda “Pencil Holder” (Kalemlik) 
isimli projelerini hazırlarken “TEDdy” şarkılarıyla keyifli 
vakit geçiren minik kolejliler etkinlik sonunda arkadaşlarına 
kalemliklerinin içinde yer alan eşyaları anlattılar.

TED Mersin Koleji 1. sınıf öğrencileri İngilizce 
derslerinde renklere ve sayılara hayat verdi. Renk 
ve sayı kavramlarını İngilizce olarak öğrenen 
öğrencilerimiz, kavramların zihinde kalıcılığının 
sağlanması için ders ve oyunu beraber yaptılar. 

TED Mersin Koleji’nde Yabancı Dil başarı geleneği 
değişmedi! 2014 mayıs ayında okulumuzda British Council 
tarafından uygulanan Cambridge Esol Exam (Starters-
Movers-Flyers- KET- PET- FCE) sonuçlarımız katılım 
yapan tüm öğrencilerimizin %100 başarısıyla açıklanmıştır

 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı oryantasyon dönemi 
kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz için 
düzenlenen program ile öğrencilerimiz yabancı ve 
Türk öğretmenlerden oluşan İngilizce öğretmenleri ile 
eğitimlerine başladı. Keyifli geçen program kapsamında 
öğrencilerimiz hem eğlendi hem de ayrıcalıklı İngilizce 
eğitimine adım atmanın heyecanını yaşadılar. 

Yeni yıl çalışmaları kapsamında “TalenTED Kids“ 
Kulübü öğrencilerimiz, kulüp ingilizce öğretmelerinden 
Gürhan GÖK tarafından yazılıp, Selin UZEL tarafından 
yönetilen ve kulüp öğrencileri performansı ile hayat 
bulan “Promise Me” İngilizce müzikalini arkadaşlarına 
sergileyerek 2014’e veda ettiler. Öğrencilerimiz bu 
temsil ile gördükleri gramer yapılarını tekrarlarken aynı 
zamanda arkadaşlarına sosyal mesaj vererek sahip 
olduğumuz eşyalara iyi davranmamızın kıymetini 
bilmenin altını bir kez daha çizdiler.

TED Mersin Koleji Anaokulu 5 ve 6 yaş öğrencileri 
kasım ayı temaları kapsamında “Body Parts” konusunu 
tamamladılar ve temalarına ilişkin projeleri olan “Monster 
Mask (Canavar Maskesi)” etkinliğini hayata geçirdiler. 
İngilizce gerçekleştirdikleri sunumlarında daha önce 
öğrendikleri big/small (büyük/küçük) sıfatları, renkleri, 
sayıları ve yüzün bölümleri ifadelerini de pekiştiren 
Kolejliler projenin sonunda şarkılar söylediler ve 
İngilizce’yi günlük hayata taşıyabilmenin mutluluğunu 
yaşadılar.

Anaokulu 5 Yaş Öğrencilerimiz 
“PENCIL HOLDER” 
Projelerini TEDdy ile Pekiştirdi

1. Sınıflarımız Renk ve Sayıları 
İngilizce ile Buluşturdu

Öğrencilerimizden Cambridge 
Üniversitesi ESOL Sınavlarında
 %100 Başarı!

1. Sınıf Öğrencilerimiz Yabancı Dil 
Öğretmenleriyle Buluştu

TED Mersin Koleji İlkokulu 
“TalenTED Kids” Kulübü 
Öğrencilerimizden “Promise Me” 
İngilizce Müzikali

Anaokulu 5 ve 6 Yaş 
Öğrencilerimiz “Body Parts” 
Temasını Başarıyla Tamamladı
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TED Mersin Koleji 9. sınıf öğrencileri İngilizce dersinde “Describe 
Famous Paintings” teması altında Present Continuous Tense’i  
pratik yaparak dünyaca ünlü ressamların en ünlü resimlerini tarif 
edip yorumladılar. Resimdeki kişilerin neler yapıyor olduklarını, 
nasıl hissediyor olabildiklerini, imgelerin neyi sembolize ettiğini 
de grupları içinde tartışan öğrencilerimiz Critical Thinking Skills 
(Eleştirel Düşünme Becerileri) pratiği de yapmış oldular. 

11. sınıf öğrencilerimiz Almanca dersinde kelime 
avına çıktı. Öğrencilerimiz iki grup oluşturarak 
birbirleriyle yarıştılar. Öğrendikleri fiillerin 
geçmiş zaman hallerini bulmaya çalışarak, hem 
öğrendiler hem de eğlendiler. Yaptıkları bu etkinlik 
ile öğrenilen kelimelerin kalıcılığı sağlanmaya 
çalışıldı.

TED Mersin Koleji 9.Sınıf Öğrencileri 
İngilizce Derslerinde Dünyaca Ünlü 
Ressamlarla!

11.Sınıf Öğrencilerimiz Almanca
Dersinde Kelime Avında

TED Mersin Koleji 12. sınıf öğrencileri İngilizce 
sınıf içi çalışmaları çerçevesinde “Invent 
a New Class” başlığı altında müfredatta 
olmayan, ama olursa faydalı olacağını 
düşündükleri dersleri tasarladılar. Dersin 
adı, amacı, yıl sonu değerlendirme yöntemi, 
kaçıncı sınıfların müfredatına alınması 
gerektiği, haftada kaç gün ve saat olacağı, 
sınıf düzeninin nasıl olduğu, başka hangi 
ülkelerde bu gibi dersler olduğu sorularına 
cevap veren Kolejliler, yaratıcılıklarını ve 
eleştirel düşünme becerilerini kullanarak 
çalıştıkları bu aktivitede bir yandan 
İngilizce’yi kullanırken, diğer yandan da 
fikirlerini tasarladıkları posterlere yansıtma 
şansı buldular. Kolejliler ders sonunda grup 
içerisinde yarattıkları bu yeni dersleri sınıfa 
sundular.

Okulumuz İngilizce bölümü 
öğretmenleri  yıl içerisinde bilgilerini 
tazelemeye yenilikleri takip etmeye 
devam ediyor. Bu kapsamda Evrim 
Dil Okulları ve Cambridge University 
Yayınevi’ nin ortak gerçekleştirdiği 
“A day of Drama “ ile ders içerisinde 
drama tekniklerini kullanarak 
İngilizce konularının işlenişine dair 
workshoplar yapıldı. 

TED Mersin Koleji 9. Sınıf öğrencileri ATA’ larını andılar. İngilizce dersinde 
Atatürk’ün karakter özellikleri ve özdeyişlerinden bahseden Kolejliler, 
yaptıkları Poster Presentation’ larla 10 Kasım’da Atatürk’ü bir kez daha 
saygı ve özlemle hatırlamış oldular.

Türk Eğitim Derneği’nin işbirliği ve TED Mersin Koleji’nin ev sahipliği ile düzenlenen “Spice Up Your Class” temalı ELT 
Seminerimize ilgi büyüktü. Seminere TED Konya Ereğli Koleji, Adana Gündoğdu Koleji, Mersin Ataşehir Koleji, İçel Koleji, 
Amerikan Kültür Dershanesi, Kızılbağ İlkokulu ve Akdeniz Anadolu Lisesi’nin İngilizce zümreleri katıldı. Her bir konuşmacı 
profesyonel ve kişisel birikimlerini aktararak, eğitimcilerin gelişimlerine önemli katkıda bulundular. Üç ana oturumda 
gerçekleşen seminerde öğrenirken eğlenceli dakikalarda yaşandı. 

12. Sınıflarımız “Invent 
a New Class” ile İçerik 
Tasarımlarına Başladı

Okulumuz İngilizce 
bölümü Öğretmenleri 
“A day of Drama” 
Seminerine Katıldı.

“IDEAS NEVER DIE”

Mersin’de Görev Yapan Yabancı Dil Zümreleri “Spice Up Your Class” 
Semineri ile Okulumuzda Bir Araya Geldi.
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TED Mersin Koleji tarafından gerçekleştirilen İngilizce 
Aktiviteler kapsamında “1001 Faces” isimli İngilizce 
Tiyatro konferans salonumuzda tüm ilkokul ve anaokulu 
öğrencilerimize sergilendi. Güneş sistemi ve gezegenlerin 
anlatıldığı ve tanıtıldığı İngilizce oyunda, öğrencilerimiz daha 
önce derste öğrendikleri bilgileri pekiştirmiş oldular. Aynı 
zamanda oyunda söylenen şarkıları İngilizce derslerinde 
öğrenen Kolejliler, oyunun kahramanı Alice şarkılarını 
söylerken mutluluk ve başarıyla ona eşlik ettiler. İnteraktif 
olarak oynanan oyunda sahneye de çıkan öğrencilerimiz, 
“Alice” ile İngilizce sohbet etme imkanı da yakaladılar.

TED Genel Merkezimiz ve MEB Öğretmen Yetiştirme 
ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 21 Ekim 
2014 tarafından imzalanan protokol kapsamında, MEB 
İngilizce öğretmenleri “Bilgi Paylaşım Seminerleri” 10 
TED okulunda hayata geçti. TED Mersin Koleji’nin 
de ev sahipliğinde yürütülen bu eğitim programı 
aralık ayından nisan ayının sonuna kadar yürütülecek 
bir soysal sorumluluk projesidir. Eğitim Programını 
başarı ile bitiren ve kendi derslerinde uygulamaya 
başlayan 3 MEB öğretmeni ayrıca 2015 yazında 2 hafta 
Washington DC’de eğitim alacak ve 1 hafta Oregon 
eyaletinde mevcut okulları gezebilecektir.

“1001 Faces” İsimli İngilizce Tiyatro 
Çeşmeli Kampüsümüzde Anaokulu 
ve İlkokul Öğrencilerimizle Buluştu

TED Mersin Koleji Meşalesi 
Bölgemizin MEB İngilizce 
Öğretmenlerini Aydınlatmaya 
Devam Ediyor TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri Avrupa Birliği 

Projeleri kapsamında “Christmas Carols” projesi ile bir 
kez daha eTwinning Avrupa Okullar Topluluğu’na dahil 
oldu. Toplam 7 partner ülkenin bulunduğu proje ile 
öğrencilerimiz hem İngilizce’ nin uluslararası konuşulan 
bir ortak dil olduğunu kavrayabilmekte hem de dünyada 
diğer ülkelerin varlığını ve her ülkede farklı bir dil 
konuşulduğunu anlayabilmektedirler.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamamız anaokulumuzda 
da heyecan ve coşkuyla gerçekleşti. Eco-School 
projesi etkinlikleri kapsamında öğrencilerimiz atık 
materyallerden hazırladıkları ve tasarladıkları takıları tüm 
öğretmenlerimize armağan ettiler.

Öğrencilerimiz 2014-2015 Sosyal Sorumluluk Projeleri 
kapsamında organize ettikleri “Bir Rozet Bin Umut” 
projesi sonucunda temsilcilerimiz Türk Kızılayı Mersin 
Şubesi’ ne ziyaret gerçekleştirdiler. Kızılay yetkilileri 
ile gerçekleştirdikleri sohbette gelecek sosyal 
sorumluluk projeleri ile ilgili karşılıklı fikir alışverişi 
yapan öğrencilerimiz proje kapsamında topladıkları 
yardımı Kızılay Mersin Şubesi’ne teslim ettiler.

TED Mersin Koleji Anaokulu 
Öğrencileri eTwinning Projesi ile Bir 
Kez Daha Avrupa Birliği Sahnesinde

Anaokulu Eco-School Timimiz 
Öğretmenler Gününde 
Öğretmenlerini Unutmadı

“Bir Rozet Bin Umut” 
Sosyal Sorumluluk Projesi
Hedefine Ulaştı
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Okulumuzda yürütülen bir TÜRÇEV projesi olan 
“Okullarda Orman Projesi” kapsamında okul timimiz 
kampüsümüzde kendi tasarladıkları orman köşelerini 
oluşturdu. Proje kapsamında çocuklarda çevre bilincinin 
oluşturulmasının yanı sıra başta okullarda orman timinde 
yer alan öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerimizde 
güçlü bir kimlik kazandırmayı, takım çalışması alışkanlığı, 
gözlem yapma ve raporlama yeteneğini geliştirmeyi 
aynı zamanda yaratıcılıklarını üst seviyede, görsellerle 
desteklemeyi hedefliyoruz. 

Türk Eğitim Derneği ve Amerikan Büyükelçiliği ortaklığı 
ile gerçekleşen ve Çukurova Bölgesi’nde TED Mersin 
Koleji tarafından desteklenen Access Sosyal Sorumluluk 
Projesi kapsamında yapılan İngilizce dersleri 2014 – 2015 
Eğitim Öğretim yılı başlamasıyla birlikte hız kesmeden 
devam ediyor. Okulların açılmasıyla kaldığı yerden devam 
eden program öğrencilerimizin tam katılımıyla başladı. 

TED Mersin Koleji Lise öğrencilerinden oluşan “Model 
Birleşmiş Milletler Kulübümüz” bu yıl ilk kez düzenlenen 
Boğaziçi Üniversitesi Model Avrupa Birliği Konferansı’nı 
başarıyla tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi’nden 
sertifikalarını alan, İngiltere ve Hollanda devletlerini 
başarıyla temsil eden Kolejliler Harvard Üniversitesi’nin 
Model Birleşmiş Milletler Konferansına katılma yolunda 
emin adımlarla ilerlediklerini bir kez daha kanıtlamış oldular

TED Mersin Koleji Öğrencileri 
TÜRÇEV ile El Ele “Okullarda 
Orman Projesi” İçin Çalışıyor.

ACCESS Projemizin Yeni Dönemi 
Hız Kesmeden Başladı

Model Birleşmiş Milletler Kulübü 
Öğrencilerimiz “Boğaziçi 
Üniversitesi MEU’14 Konferansı”nı 
Başarıyla Tamamladı

TED Mersin Koleji “Model Birleşmiş Milletler Kulübü” 
öğrencileri Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen MEU’14 
konferansında gösterdikleri başarıdan dolayı almaya 
hak kazandıkları sertifikalarını törenle aldı. Boğaziçi 
Üniversitesi’nden gönderilen uluslararası sertifikalarını 
almanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşayan 
öğrencilerimizi tebrik ediyor ve Harvard MUN yolunda 
başarılar diliyoruz.

TED Mersin Koleji öğrencilerinden Ece Nur Taş ve 
Ceyda Kılınçarslan sürdürülebilir yaşamın önemli 
bir parçası olarak merkezi İngiltere’de bulunan “The 
Living Rainforest” vakfının çevreyi ve doğayı korumaya 
farkındalık yaratmak amacıyla organize ettiği İngilizce 
makale yazma yarışmasında finalist olmayı başararak 
“Onur Ödülü” ile ödüllendirildi. İngiltere’den gelen ve 
uluslararası geçerliliği olan sertifikaları düzenlenen 
tören ile alan öğrencilerimize bu yıl gerçekleştirecekleri 
projelerinde başarılar diliyoruz. 

Lise öğrencilerimiz Foundation for Environmental 
Education (FEE) ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 
işbirliği ile yürüttükleri Young Reporters for Environment 
(Çevrenin Genç Sözcüleri) projesini başarıyla tamamladı. 
Proje kapsamında öğrenci timimiz Sosyal İnovasyon 
projelerini oluşturarak Sarıyer Köyü’nde yaşayan 
vatandaşlarımızı çok daha temiz ve sağlıklı yaşayabilmeleri 
konusunda bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdiler ve 
başarıyla tamamlanan bu çalışmalar sonucunda FEE’den 
uluslararası başarı sertifikalarını almaya hak kazandılar. 

“MUN Kulübü” Öğrencilerimiz
Boğaziçi Üniversitesi Başarı 
Sertifikalarını Aldı

İngiltere Merkezli “The Living 
Rainforest” Vakfından 
Öğrencilerimize Onur Ödülü!

Foundation for Environmental 
Education ve TÜRÇEV’den 
Öğrencilerimize Başarı Ödülü!
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2013/ 2014 Eğitim Öğretim yılında Uluslararası Maths 
League programına katılan ve yapılan sınavda derece 
alan öğrencilerimize katılım ve derece sertifikaları törenle 
verildi.

Geleceğin sosyal sorumlu liderlerini sahada yetiştirmek 
vizyonu ile 2000 yılında Türkiye’de kurulan uluslararası bir sivil 
toplum örgütü ve Harvard Üniversitesi’nin Türkiye’de global 
ortak olduğu tek liderlik okulu olan Young Guru Academy ile üç 
yıldır başarıyla sürdürdüğümüz iş birliği çerçevesinde program 
kapsamına bu yıl ilk kez ortaokul öğrencilerimiz dahil oldu. 
Young Guru Academy Atölye Lideri Muharrem Önder Velioğlu 
ile bir araya gelen ortaokul öğrencilerimiz projenin detaylarını, 
başvuru koşullarını ve nasıl başarılı olabileceklerine dair detaylı 
bilgiler aldılar. 

9, 10 ve 11. sınıflardan seçtiğimiz Emre Şevkin, Naz Buluklu, 
İlke Sun, Serhat Ünal, Cansın Canacankatan, Özge Özlü, 
Ruken Deniz, İlay Özgen Aksoy adlı öğrencilerimizin 
özgüvenlerini geliştiren, ülkemizdeki ve dünyamızdaki 
sorunlara karşı farkındalıklarını artıran, bir topluluk önünde 
nasıl konuşmaları gerektiğini öğreten, grup çalışması 
ile neler başarabileceklerini gösteren, farklı kültürlerden 
arkadaş edindikleri, bir etkinlik olan ULUSAL FORUM’ da 
öğrencilerimizin başarısı bizleri gururlandırmıştır.
 
TED Kayseri Koleji Ulusal Gençlik Forumu, lise öğrencilerinin 
Kadın Hakları, İnsan Hakları, Nüfus ve Kalkınma, Sivil Hak 
ve Özgürlükler, Avrupa Birliği, Eğitim, Ekonomi, Çevre gibi 
komiteler içinde bir araya gelerek güncel konuları tartışıp 
bir sonuca vardıkları ve vardıkları sonucu bir forum içinde 
sundukları ulusal bir konferanstır. Türkiye’nin en seçkin 
okullarından Emine Örnek Koleji, Üsküdar Amerikan Koleji, 
TED Mersin Koleji, TED İstanbul Koleji, TED Ankara Koleji, 
Kabataş Lisesi, Ayazağa Işık Lisesi, TED Kayseri Koleji, 
TED Konya Koleji, ODTÜ Koleji gibi okullardan bu foruma 
katılan lise öğrencileri Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel 
ve çevresel sorunları üzerinde beyin fırtınası yaparak 
kendilerince çözüm önerileri buldular.
 
Katılan öğrencilerimize ve öğretmenlerimize gösterdikleri 
başarıdan dolayı teşekkür ediyoruz.

Maths League Programında 
Derece Alan Öğrencilerimize 
Sertifikaları Verildi. 

Ortaokul Öğrencilerimiz Harvard 
Üniversitesi ve YGA İş Birliği ile 
Yıldızlar Liderlik Programına Başladı

TED Mersin Özel Lisesi Öğrencileri 
17- 20 Ekim’de 
TED Kayseri Koleji’’ndeydi

TED Mersin Koleji “Model Birleşmiş Milletler Kulübü” 
öğrencileri TEDMUN’14 Konferansını başarıyla tamamladı. 
Konferansın 3. gününde komitelerde yazılan çözüm 
önergeleri ve karar tasarılarını tartışan delegeler, 
fikirlerini açık yüreklilikle Birleşmiş Milletler toplantı 
kuralları dahilinde ortaya koydular. Yürütülеn kоmisуоn 
çаlışmаlаrındа göstеrdiği üstün аktif kаtılım nеdеniуlе 
okulumuz Diplomasi ve Politika Kulübü öğrеnсilеrimizdеn 
İlay Özgen Aksoy, “ÜSTÜN DELEGE” sıfаtıуlа ödüllеndirildi. Uluslararası Eğitim Projelerinde ülkemizi dünya 

çapında başarıyla temsil eden TED Mersin Koleji 1956 
yılından bugüne kadar 100’ü aşkın ülkede uygulanan 
“Uluslararası Gençlik Ödülü Programı’na dahil olarak 
önemli bir uluslararası başarıya daha imza attı. 14 yaş 
ve üzeri öğrencilerimizin katılacağı Uluslararası Gençlik 
Ödülü, gençlerin bireysel ve sosyal gelişimine katkıda 
bulunarak toplumsal gelişimi sağlamak, böylece gençleri; 
toplumsal sorumluluk bilinçlerini kuvvetlendirmeye, kendi 
yeteneklerini keşfetmeye ve geliştirmeye, fiziksel gelişim 
faaliyetlerinde bulunmaya, doğayı tanımaya ve onunla 
yaşamayı öğrenmeye, farklı bölgesel, sosyal, kültürel ve 
eğitim özelliklerine sahip olan toplumun diğer bireyleriyle 
bir araya gelmeye teşvik etmeyi hedefleyen bir programdır. 

Türk Eğitim Derneği ve Kanada Nova Scotia Bölgesi 
arasında imzalanan dev eğitim anlaşmasının tanıtımı Kanada 
Eğitim Bakanlığı Uluslararası Öğrenci Programı Başkanı 
Mr. Paul Millman’ın katılımı ile okulumuzda gerçekleşti. 
Öğrencilerimize uluslararası çift diploma ve Kanada’da 
bulunan üniversitelere sınavsız geçiş hakkı sağlayan 
program dünya çapında sadece TED Okullarında lise 
eğitimi gören öğrencilere uygulanıyor. ISE World işbirliği ile 
yürütülen program kapsamında lise öğrencilerimiz TOEFL 
Junior Sınavı’na (İngilizce Yeterlilik Sınavı) katılmakta ve 
sınav sonucunda başarılı olmaları durumunda eğitimlerine 
bir yıl veya isteklerine göre bir dönem Kanada’da devam 
etmektedirler. 

TED Mersin Koleji Öğrencileri 
TEDMUN’14 Konferansı’nı “Üstün 
Delege” Ödülü ile Tamamladı!

TED Mersin Koleji The Duke of 
Edinburgh’s International Award ile 
Lisans Sözleşmesi imzaladı!

Lise Öğrencilerimize Kanada Hükümeti 
ile Yapılan Anlaşmayla Çift Lise 
Diploması ve Kanada Üniversitelerine 
Sınavsız Giriş Hakkı
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Okulumuzda hali hazırda başarılarıyla kendini gösteren Model Birleşmiş 
Milletler kulübünün ortaokul öğrencileri için olan versiyonu, bu sene 
çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamıştır. Önümüzdeki aylarda katılacağımız 
JMUNESCO konferansına öğrencileri hazırlamak amacıyla farklı bir yöntem, 
bir gelenek hayata geçirmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar birçok konferansta 
okulumuzu başarıyla temsil etmiş lise MUN öğrencilerimiz, deneyimlerini 
ortaokul öğrencilerimize direk olarak kendileri anlatıp paylaşıyorlar. Bu abi/
abla – kardeş dayanışması  sayesinde ortaokul JMUN öğrencilerimiz çok 
faydalı bilgiler ediniyorlar. Öğrencinin, öğrenciyi hazırlaması ve eğitmesi 
üzerine kurulu bu çalışmalara düzenli olarak devam edilecektir.

Okulumuzda 2 yıldır yürütülmekte olan Eco-school projesi kapsamında 
öğrencilerimiz Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Bilgilendirme Bürosu’nu 
ziyaret ettiler. Nükleer enerjinin ne olduğu, nasıl kullanıldığı ve 
olumlu-olumsuz yönleri hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı gezide 
öğrencilerimiz konu hakkında bilgi sahibi oldular. Edindikleri bilgileri 
okuldaki diğer arkadaşları ve çevreleriyle paylaşdılar. Öğrencilerimiz, 
“Nükleer Enerji Santralinde Atıkların Nasıl Depolandığı ve Neden Nükleer 
Enerji” konu kapsamlı sunumun ardından merkezde bulunan Sn. Zeynep 
YARAR ve Sn. Burcu ZENGİN tarafından bilgilendirildiler

Ortaokul JMUN Kulübümüz Ankara’da 
Düzenlenecek Olan JMUNESCO için 
Çalışmalarına Devam Ediyor

TED Mersin Koleji Ulusal Gençlik Forumu, lise öğrencilerinin belli 
komiteler içinde bir araya gelerek güncel konuları tartışıp bir sonuca 
varacakları ve vardıkları sonucu forum içinde sunacakları bir etkinliktir. Üç 
gün sürecek olan forumda katılımcıların tartışacakları konular, Türkiye’nin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sorunları olacaktır. Bu sorunlar, 
TED Mersin Koleji Ulusal Forumu’nda, 28-30 Mart 2015 tarihleri arasında 
TED Mersin Koleji’nde değerlendirilecektir. Mersin’de düzenlenecek 
olan bu forum, takım kurma çalışmaları, komite çalışmaları, genel kurul 
aşamalarını içerecektir. Her komitenin kendi konusu olup, forumun 
çalışma dili Türkçe olacaktır.
9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin ülkemiz ve dünyamızdaki güncel 
konular hakkında farkındalık kazanması ve sorunlara ortak çözümler 
üretebilme yetilerinin gelişmesi amacıyla düzenlenen etkinliğimizde 
sizleri TED Mersin Koleji olarak ağırlamaktan onur duyacağız.

Lise Öğrencilerimiz Mersin Tarihinin 
Gelmiş Geçmiş  En Büyük Ulusal 
Gençlik Forumu “TMUF” İçin 
Çalışmalara Başladı

ECO-SCHOOL TİMİ AKKUYU NÜKLEER 
ENERJİ SANTRALİ BİLGİLENDİRME 
BÜROSU ZİYARETİNDE

TED MERSİN  KOLEJİ BİLİM KAŞİFLERİNİ ARIYOR.

TED MERSİN KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ NASA KENNEDY UZAY ÜSSÜNDE 
TEMEL UZAY YOLCULUĞU EĞİTİMİ İÇİN ASTRONOTLARLA BULUŞUYOR!  

HAZİRAN 2015’ TE ORLANDO - NEW YORK TURU
7 GECE - 8 GÜN

NASA KENNEDY UZAY ÜSSÜ 
DİSNEYWORLD - UNIVERSAL STUDIO
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Yüzme Takımımız “Türkiye 
Turkcell Yaz Şampiyonası”nda 
Türkiye Sıralamasına 
Girmeyi Başardı!

Öğrencimiz Ezgi YEŞİL 26. 
“Uluslararası Boğaziçi Cimnastik 
Turnuvası”nda Milli Takımımızı 
Şampiyonluğa Taşıdı

Şampiyon Yıldız Kız Basketbol 
Takımımız Düzenlenen Törenle 
Sertifikalarını Aldı

Türkiye Cimnastik Federasyon 
Kupası Yarışları’ nda Öğrencimiz 
Ezgi Yeşil’ den Türkiye 5.’liği

Anaokulu 6 Yaş Öğrencilerimiz Profesyonel Spor Hayatına Adım Atıyor

Öğrencilerimiz ve Sporcularımız 
Ünlü Direktör Doug Maccurdy ile 
Gerçekleştirdikleri Tenis 
Kampını Tamamladı

Yüzme Takımımızın yeni transferleri ilk yarışlarında 
Türkiye’nin en iyi yüzücüleri sıralamasında ilk 20’ye 
adını yazdırmayı başardı. 5–9 Ağustos tarihleri arasında 
İstanbul’da Enka Spor Tesisleri’nin Olimpik Yüzme 
Havuzu’nda gerçekleştirilen “Türkiye Turkcell Yüzme 
Yarışlarında” öğrencilerimizden Enes KIRVELİ 50m 
sırt kategorisinde Türkiye 7.’si, Berk Bolat ise 50m 
serbest kategorisinde Türkiye 10.su ve 50m kelebek 
kategorisinde Türkiye 13.’sü olmayı başardı. 

TED Mersin Koleji’nin başarılı öğrencisi ve Cimnastik 
Milli Takımımızın başarılı sporcusu Ezgi YEŞİL İstanbul’da 
düzenlenen ve 12 ülkenin sporcularının katıldığı 26. 
Uluslararası Boğaziçi Cimnastik Turnuvasında Yıldız Kızlar 
Kategorisinde “Altın Madalya” alarak şampiyonluğa 
ulaştı. Ülkemizi 5 takım arkadaşı ile birlikte temsil ederek 
bizleri gururlandıran öğrencimizi ve antrenörlerimizi 
tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

2013-2014 Sezonunda kulüpler Yıldız Kız Bölge Şampiyonasında 
namağlup olarak şampiyon olan basketbolcularımıza 
sertifikaları düzenlenen törenle Spor Kulübü Müdürümüz 
Murat DURU tarafından verildi. Bu sezon daha iddialı 
bir kadro kurarak çalışmalarına devam eden basketbol 
takımımızın geçen yıl elde ettiği başarılar da unutulmadı. 
Sezona yaz döneminde hiç ara vermeden devam eden spor 
kulübümüz gözünü Türkiye Şampiyonasına dikti. Geçen 
yılki şampiyonanın plaketini alan takım kaptanımız Elif Sena 
AKTAŞ “geçen yıl kadromuz kısıtlı olmasına rağmen önemli 
başarılara imza attık. Bu yıl çok daha iddialı hazırlanıyoruz. 
Çalışmalarımızın karşılığını alarak bizlere güvenenleri mahcup 
etmeyeceğiz” , diyerek duygularını dile getirdi.

25-26 Ekim tarihlerinde Mersin Olimpik Cimnastik 
Salonunda düzenlenen Türkiye Cimnastik Federasyon 
Kupası Yarışlarında Artistic Cimnastik Yıldızlar kategorisinde 
yarışan öğrencimiz Ezgi YEŞİL, Türkiye 5.’si olmuştur. 
Öğrencimizi ve öğretmenlerimizi TED Mersin Koleji Ailesi 
olarak kutluyor,başarılarının artarak devamını diliyoruz.

Spor kulübümüzün Çeşmeli Kampüsünde 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 sonra 
ki dönemlerde spor yapma alışkanlığını sağlamaktır. İlkokul üçüncü sınıfa kadar öğrencilerimizi yapılan bu çalışmalarla bilimsel 
veriler ışığında en yetenekli olduğu spor dalını seçmesini amaçlıyoruz.

TED Mersin Koleji öğrencileri ve TED Mersin Spor Kulübü tenisçileri “Oyuncu Gelişim Faaliyetleri” kapsamında Türkiye 
Olimpiyatlara Hazırlık Merkezleri (TOHM) Direktörü Doug Maccurdy tarafından Mersin Olimpiyat Merkezi Tesislerinde 2004-
2005 doğumlu kız ve erkek oyunculara yönelik gelişim kampını başarıyla tamamladılar.
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TED Mersin Kolejli 
Basketbolcular ve Yüzücüler Başarı 
Sertifikalarını Aldı

Anaokulu Öğrencilerimizin
Spor Temeli Sağlam!

“Atatürk’ü Anma Yüzme 
Yarışları”nda Kürsünün
Adı Ted Mersin Spor 
Kulübü Oldu

Ortaokul Küçük Erkek Basketbol 
Takımımız ŞAMPİYONLUĞA Emin 
Adımlarla İlerliyor!

TED Mersin Koleji öğrencilerinden oluşan basketbol ve 
yüzme takımlarımız yaz aylarında katıldıkları turnuvalarda 
gösterdikleri üstün başarılardan dolayı okulumuz 
tarafından üstün başarı sertifikası verilmeye layık görüldü. 
Milli takım oyuncu seçme derecelerini yakalayan ve milli 
takım kadrolarına katılmaya hak kazanan öğrencilerimizi 
ve sporcularımızı yürekten kutluyor antrenörlerimize ve 
emeği geçen yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.

TED Mersin Koleji Anaokulu 5 yaş öğrencileri okulumuzun kampüsünde 
bulunan Uluslararası Standartlardaki Yarı Olimpik Kapalı Yüzme 
Havuzumuzda profesyonel yüzme antrenörlerimiz ile yüzme sporunun 
temelini atmaya devam ediyor. Yüzme, Basketbol ve Cimnastik branşları 
başta olmak üzere bölgemizde Milli Takımlara en fazla sporcu yetiştirme 
başarısı gösteren TED Mersin Koleji, öğrencilerini başarılı bir akademik 
yaşam ile birlikte küçük yaştan itibaren sportif alanlarda da söz sahibi 
kılıyor. 

15-16 Kasım 2014 tarihlerinde Mersin Olimpik 
yüzme havuzunda düzenlenen Atatürk’ü 
Anma Yüzme Yarışlarına TED Mersinli 
yüzücüler damgasını vurdu. Küçük Kız ve Genç 
Erkek kategorilerinde yarışlara katılan TED 
Mersin Spor Kulübü, ismini taşıdığı Atatürk 
için düzenlenen anlamlı yarışta herkesten 
tam not aldı. Girdiği bütün yarışlarda kürsüye 
çıkmakla kalmayıp, dereceleri daha da 
düşüren sporcularımız, Türkiye Şampiyonası 
öncesi baraj yarışlarına hazır olduklarını 
gösterdiler. Yarışlara 16 sporcu ile katılan 
spor kulübümüz; 21 altın, 8 gümüş, 5 bronz 
madalya ile toplamda 34 madalya aldı.

Tamamı TED Mersin Spor Kulübü basketbol okulundan 
yetişen Küçük Erkek Basketbol Takımımız Pirireis 
Ortaokulu’ndan sonra Barbaros Ortaokulu’nu da yenerek 
grubunda birinci olmayı başardı. Sezona 61-23’lük 
Pirireis Ortaokulu karşısında aldığı galibiyetle başlayan 
Ortaokul Küçük Erkek Basketbol Takımımız; grupta 
birinciliği belirleyecek maçta Barbaros Ortaokulunu 41-
11 yenerek finale göz kırptı. Oynadıkları basketbol ve 
aldıkları sonuçlarla finale giden yolda önemli bir avantaj 
yakalayan Küçük Erkek Basketbol Takımımıza şimdiden 
başarılar diliyoruz. Aldıkları galibiyetten dolayı koçları ve 
sporcularımızı tebrik ediyoruz.
 

TED Mersin Spor Kulübü 
Bünyesinde Bale ve Dans 
Okulumuz Çalışmalarına Başladı
Sadece spor branşlarında değil, görsel sanatlarda 
da faaliyetlerini yürüten spor kulübümüz Mezitli 
Anaokulu ve Çeşmeli Kampüsünde kendi 
tesislerinde bale ve dans okulu çalışmalarına başladı. 
Bale okulumuz Anaokulu öğrencilerimiz için Mezitli 
Anaokulunda bulunan bale salonunda, ilkokul 
öğrencilerimiz için de Çeşmeli Kampüsünde bulunan 
bale salonunda hizmet vermeye başlamıştır. Bale; 
kuralları belli akademik dans tekniklerinin diğer 
öğelerle birleştirilerek bir sahne gösterisi olarak 
sunulma sanatıdır. Büyüme çağındaki çocuklarımızın 
fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimleri açısından çok 
önem teşkil etmektedir. 
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Yüzme Takımımız “Türkiye Yüzme 
Şampiyonası”ndan Başarılarla Döndü!

Liselerarası Futsal Turnuvası’nda 
Lise Takımımız METEM Anadolu
Lisesini 6-5 Yendi.

TED Mersin Koleji Öğrencileri 
Güne Sporla Başlıyor!

17-21 Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan ve 708 sporcunun 
katıldığı Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonasında herkese kendisinden söz 
ettiren sporcularımız bizleri gururlandırdı. Takım olarak Türkiye 4.’sü olan 
TED Mersin Kolejliler’in Türkiye sıralamasında geldikleri nokta yaptığımız 
planlamaların ne kadar doğru olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş 
oldu. 5 yaş sporcumuz Murat Görkem NARMAN Türkiye 3.’sü olarak 
bizleri gururlandırdı. Son derece disiplinli ve programlı olan sporcularımızı 
yürekten kutluyor, verdikleri emeğin karşılığında bizleri yanıltmadıkları 
için hem kendilerine hem de antrenörlerine teşekkür ediyoruz.

Baştan sona çekişmeli geçen maçta takımımız oynadığı güzel 
futbolla büyük beğeni topladı. Özellikle başta Enes ÇAKIR olmak 
üzere, Muhammed Hafeez, Halil Erdem,Berkay Şahin mükemmel 
performansları ile dikkat çeken isimlerdi.Futbolcularımızdan 
Muhammed Hafeez ve Halil Erdem aynı zamanda Süper Lig’de 
Mersin İdman Yurdu U-19 takımında da oynamaktadırlar. Bu 
oyuncularımız okulumuzun spor okulundan yetişmişlerdir.

Sporun bir yaşam biçimi olarak benimsendiği TED Mersin 
Kolejinde öğrencilerimiz güne sporla başlıyor. Beden 
Eğitimi zümremizin hazırladığı programlar ile Kolejliler 
hem eğleniyor hem de küçük yaştan itibaren sporun 
hayatımızdaki ve sağlığımızdaki yerinin ne kadar önemli 
olduğunun bilinci ile yetişiyor.

Bilgi İçin: 0312 418 06 14/159
www.ted.org.tr

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
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Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi tarafından her yıl düzenlenen 
oryantasyon programları kapsamında TED Okulları öğretmenleri Ankara’da 
buluştu. Genel Başkanımız Sayın Selçuk Pehlivanoğlu’ nun konuşmasıyla 
başlayan program Dr. Erdal ATABEK’ in “Günümüzün Öğretmenliği, 
Konular-Beklentiler, İşlevler” konulu konuşması ile devam etti. Programın 
devamında öğretmenlerimiz Soner ÖZER ile “Beden Perküsyonu ve 
Ritim Show” etkinliğine katıldılar. Öğretmenlerimiz günü Adnan ERBAŞ’ ın 
“İletişim ve Kurum Kültürü” konulu semineri ile tamamladı.

TED Mersin Koleji Okul Aile Birliği seçiminde Belma GÖK başkanlığında 
olan Okul Aile Birliği büyük bir çoğunluğun onayıyla göreve getirildi. 
Eski Başkanımız Gülden Balamir ve ekibine okulumuz adına yıllardır 
yaptıkları çalışma ve katkılardan dolayı okul yönetimimiz tarafından 
teşekkür edildi. 

TED Mersin Koleji Anaokulu Okul Aile Birliği seçiminde Özge Argün 
başkanlığında olan Okul Aile Birliğimiz büyük bir çoğunluğun onayıyla 
yeniden göreve getirildi. 
Kolej ve Anaokulu Okul Aile Birliklerimize 2014-2015 eğitim öğretim 
yılında başarılar diliyoruz.

Türk Eğitim Derneği Okulları 
Öğretmenleri Ankara’da Buluştu

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Kolej 
ve Anaokulumuzda Faaliyet Gösterecek 
Yeni Okul Aile Birliklerimiz Seçildi.

TED Mersin Koleji’nin 
Gerçekleştirdiği Sayısız 
Yenilikler Ulusal Basının 
Gündeminde!

24 Kasım Öğretmenler Günü Anaokulumuzda Anaokulu Okul 
Aile Birliğimizin organizasyonu ile kutlandı. Okul Müdürümüz 
ve Okul Aile Birliği başkanımızın konuşmalarıyla günün anlam 
ve önemi vurgulandı. Anaokulu Okul Aile Birliğimize bu anlamlı 
günde bizlerle birlikte oldukları ve anlamlı hediyeleri için 
teşekkür ediyoruz.

TED Mersin Koleji Okul Aile Birliği Başkanı ve üyelerinin 
düzenlediği sürpriz öğretmenler günü organizasyonu okulumuz 
fuayesinde düzenlendi. Okul Aile Birliğimizin öğretmenlerimiz 
için seçtiği hediye başöğretmenimiz Atatürk ‘ün broşları ise 
günün anlam ve önemini bir kez daha vurguladı. Kolej okul 
aile birliğimize bu anlamlı günde bizlerle birlikte oldukları ve 
anlamlı hediyeleri için teşekkür ediyoruz.

Anaokulu Okul Aile Birliğimizden 
Öğretmenlerimize Büyük Sürpriz

Kolej Okul Aile Birliğimizin 
Öğretmenler Gününde 
Anlamlı Sürprizi
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Tam Eğitim Bursu Sınavı kapsamında burs almaya 
hak kazanarak tüm TED okullarında eğitimlerine 
başlayan öğrenciler, Ankara’da “Oryantasyon 
Programı” nda bir araya geldiler. Öğrenciler program 
kapsamında öncelikle Anıtkabir ziyaretinde bulunarak 
mozoleye çelenk bıraktılar. Genel Başkanımız 
Selçuk Pehlivanoğlu’ nun açılış konuşmasıyla süren 
program kapsamında; öğrenciler dans, drama ve kâğıt 
katlama etkinlikleriyle bir araya gelerek oryantasyon 
programını tamamladılar.

Türk Eğitim Derneği 13. Okul Müdürleri Toplantısı 
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Genel 
Müdürü Sevinç Atabay, TED Eğitim Uzmanları ve 
TED Okulları Müdürlerinin katılımıyla 17 - 19 Ekim 
2014 tarihlerinde İzmir’de yapıldı.

TED Ailesine Katılan Tam Eğitim 
Burslu Öğrencilerin Oryantasyon 
Programı Tamamlandı!

Türk Eğitim Derneği 13. Okul 
Müdürleri Toplantısı

TED Mersin 
Koleji Tüm 
Akademik 
Kadro ve 
Çalışanları “Yılbaşı 
Kokteyli”nde 
Bir Araya GeldiTED Mersin Koleji öğretmenleri ve idari çalışanları 

kampüsümüzde düzenlenen “Ağız ve Diş Sağlığı” konulu 
seminerde buluştu. Diş Hekimi Ali Sönmez ve Diş Hekimi 
Sinem Özdemir’in katılımıyla gerçekleşen sunumda diş 
sağlığı ve diş tedavilerinin yöntemleri çalışanlarımız ile 
paylaşıldı. 

TED Mersin Koleji Çalışanları
“Ağız ve Diş Sağlığı 
Semineri”nde Buluştu

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla TED Mersin Koleji tarafından 
düzenlenen özel organizasyon ile “Öğretmenler Günü” kutlaması 
gerçekleştirildi. Gecenin açılış konuşmasını yapan Kurumsal İletişim 
Direktörü Burçak Arı 2014 yılında 1000 kişilik güçlü TED Mersin Koleji 
ailesinin oluşmasını sağlayan değerli kurucumuz Orhan Özdemir ‘i 
kürsüye davet ederek tüm okulu temsilen okul müdürlerimiz ile birlikte 
teşekkürlerimizi ifade eden başöğretmen Atatürk’ ün imzasını taşıyan 
anlamlı broşu kendilerine takdim etti. 
5. ve 10. hizmet yılını dolduran akademik personelimize ve çalışanlarımıza 
hizmet plaketleri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Orhan Özdemir 
tarafından verildi. Öğretmenlerimize ve çalışanlarımıza hizmet ödülleri 
verilirken, gecede duygu dolu anlar yaşandı. Gece, öğretmenlerimizin 
coşkuyla hep bir ağızdan söyledikleri 10.Yıl Marşı eşliğinde 1000 
kişilik güçlü ailemiz yazılı TED Mersin Koleji pastasının hep birlikte 
kesilmesiyle son buldu.

24 Kasım Öğretmenler Günü Düzenlenen 
Özel Gecede Coşkuyla Kutlandı
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Türk Eğitim Derneği Genel Başkanımız Sayın Selçuk Pehlivanoğlu 
ve  Genel Müdürümüz Sayın Sevinç Atabay okulumuza ziyarette 
bulundu.Öncelikle Mersin Valisi Özdemir Çakacak’ı makamında 
ziyaret eden Genel Başkanımız ve Genel Müdürümüz Mersin’ 
de tam burslu okuyan TED öğrenci sayısının yükseltilmesini 
hedeflediklerini önemle belirtti. TED Kolejlerinin her anlamda 
kendini kanıtlayan ve başarıyı yakalayan okullar olduğunu 
belirten Sayın Pehlivanoğlu, Mersin ‘ de 11 yıldır TED Meşalesini 
başarı ile taşıyan TED Mersin Koleji ‘nin gerek akademik gerekse 
sosyal anlamda bölgesinde sorunsuz olduğunu ve örnek teşkil 
edecek olumlu çalışmalarını takip ettiklerini ifade etti. Vali 
Çakacak ise TED heyetinin ilimize yapmış olduğu ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sonrası okulumuzda incelemelerde bulunan Sayın 
Pehlivanoğlu ve Sayın Atabay TED Mersin Koleji TED eğitim 
burslu öğrencilerimiz, Okul Aile Birliği üyelerimiz, velilerimiz, 
idareci ve öğretmenlerimizle ayrı ayrı toplantılar yaparak TED’in 
önemi ve öğretim planlamalarıyla ilgili görüş alışverişinde 
bulundu. 

Sayın Pehlivanoğlu ve sayın Atabay TED Mersin Koleji Kampüsü’ 
nü ayrıntılı olarak gezdikten sonra TED aidiyet duygusuyla 
tüm akademik kadromuza ; öğrencilerimize  sağlık ve başarılar 
dileyerek ilimizden ayrıldı. 

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanımız 
Sayın Selçuk Pehlivanoğlu ve Genel 
Müdürümüz Sevinç Atabay’ın
Okulumuza  Ziyareti
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