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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.

Türk Eğitim Derneği,
Okulları, Üniversitesi, Düşünce Kuruluşu, Temsilcilikleri, Öğrenci Yurtları, İktisadi İşletmesi,  Senfoni 
Orkestrası, Okullarının Mezun Dernekleri ve Spor Kulüpleri ile büyük ve benzersiz bir sivil toplum 
kuruluşudur.

 “… 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.”

Türkiye Büyük Millet  Meclisi’nin ikinci dönem  açılış konuşması, 
1 Kasım 1925

Eğitim sektöründe bir asra yaklaşan Türkiye’ nin 
en güçlü ekolü Türk Eğitim Derneği’ nin Mersin’ 
deki meşalesi olarak; öğrencilerimizin kişisel 
potansiyellerini ve yeteneklerini kullanmalarına ve 
akademik eğitimlerine destek sağlayacak bir eğitim 
kurumu  olmak adına yatırımlarımıza hız kesmeden 
devam ediyoruz.

Okulumuzun 12.kuruluş yılını kutladığımız bu yıl daha 
önceki senelerde olduğu gibi dünya ve ülkemizde 
eğitim alanında gerçekleşen tüm gelişmeleri 
büyük bir hassasiyetle izledik. Değerlerimize sahip 
çıkmak koşulu ile öğrencilerimizin yüksek değer 
ve kazanımlarla uluslararası bireyler olmaları ve 
geleceğe emin adımlarla yürümelerini sağlamak 
için yenilikçi uygulamalarımızı hayata geçirdik ve 
geçirmeye devam ediyoruz. Lisemiz tamamen 
yenileniyor. Lise öğrencilerimiz APPLE Araştırma 
Merkezi ve TED Lounge alanlarının eklendiği; 
metrekaresi 3 katına yükseltilmiş olan çok daha geniş 
ve ferah yeni lise kampüslerinde eğitim öğretim yılına 
başlayacaklar. 

Bunun yanı sıra Mezitli’ de bulunan anaokulu 
kampüsümüzde okuyan minik kolejlilerimizi kendi 
kampüsleri içerisinde yer alacak olan “kapalı yüzme 
havuzu” ve “kapalı spor salonu” ile yeni eğitim öğretim 
yılında buluşturuyoruz.

Teknolojinin son dönem eğitim sistemlerinin 
vazgeçilmez bir aracı ve destekçisi olduğunun 
farkında olarak bu yaz tüm teknolojik alt yapımızı 
yenileme çalışmalarını da gerçekleştirdik.

Anaokulundan liseye kadar 900 öğrencimiz ve 150 
kişilik eğitim kadromuz ile TED Mersin Koleji ailesi 
olarak akademik dersler, sosyal etkinlikler, projeler,  
geziler, araştırmalar, kulüp faaliyetlerinin zengin 
olduğu dopdolu bir yıl geçirdik. Öğrencilerimiz 
ve akademik kadromuz TED Mersin Koleji’ni 
ülkemizde ve uluslararası platformlarda, etkinlik 
ve müsabakalarda TED ruhuna yakışır şekilde 
temsil ettiler. Birçok başarılı çalışmaya imza atan 
öğrencilerimiz bizleri farklı alanlarda gururlandırdılar.

Kurumumuza güvenerek desteğini vermiş olan 
siz değerli velilerimize, bizlere yaşattıkları güçlü 
başarılar, özverili çalışmalarıyla çocuklarımızı 
yetiştiren sevgili idareci ve öğretmen arkadaşlarıma 
teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimizi ise kutlayarak 
başarılarının devamını diliyorum.

Saygılarımla...

TED Mersin Koleji Ailesinin Değerli Üyeleri;

“Eğitime yapılan hizmet ve 
yatırım, insanlığa yapılan 
en büyük yatırımdır.”

Orhan ÖZDEMİR
TED Mersin Koleji Yönetim Kurulu Bşk.



Yeni Bir Macera, Yeni Bir Keyif!

İlk kez ve sadece
TED MERSİN KOLEJİ’nde

TED Mersin Koleji’nde Her Ders

Yenilenen
Kampüslerimiz

Apple Teknoloji Laboratuvarı

Üç Boyutlu Teknoloji Laboratuvarı

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Kapalı Spor Salonu

Kapalı Tenis Kortu

Müzik Sınıfı Müzik Sınıfı Satranç Sınıfı 

Sanat ve Bilim Sokağı Sanat ve Bilim Sokağı Resim Atelyesi

TED LoungeApple Dijital Kütüphane 1. Sınıflar
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Koridor’dan
Okul Dergisi’ ne...

Bizler yayın hayatımıza her ay 
yeni sayısını çıkardığımız okul 
gazetesi ile başladık. Başlan-
gıçta sorumluluk sahibi öğrenci 
arkadaşlarımızdan birkaçını se-
çerek görev dağılımlarını yaptık. 
Gazetemizin ilgi çekici olması 
ve her gence hitap etmesi ge-
rekiyordu. Boş bulduğumuz 
teneffüslerde öğle aralarında 
toplanarak bir takım gibi hareket 
ettik. İlk çıkardığımız sayımızı, 
okulumuzdaki panoya asarken 
hissettiğimiz gurur, bizim bu işe 
olan inancımızı da arttırdı. Daha 
büyük bir hevesle yayın hayatı-
mıza devam ettik.

Böyle büyük bir ekip olarak işi-
mizi başarıyla tamamlayabil-
memiz ve sürekliliğini sağlaya-
bilmemiz öğretmenlerimizin, 
okul idaresinin ve kurumsal ileti-
şim direktörümüz Burçak Arı’nın 
dikkatini çekti. 

Bizlerden her dönem yayınla-
nan okul dergisinin yazılarını 
hazırlamamızı istediler. Böyle bir 
projede yer almak,  öğrenci ru-
hunu kurumumuzun dergisinde 
yansıtmak bizler için çok gurur 
vericiydi. Bu süreç içerisinde 
bizden desteğini hiç esirge-
meyen edebiyat öğretmenimiz 

Özlem Özdemir’e kurumsal il-
etişim direktörümüz Burçak 
Arı’ ya ve bize inanan tüm TED 
Mersin Koleji ailesine teşekkür 
ediyoruz.

TED Mersin Koleji Dergisi 
Çalışma Gurubu
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TED 
MERSİN 
KOLEJİ!
TED Mersin Koleji; 
öğrencilerinin eğitimi için 
fiziksel yatırımlarına hız 
kesmeden devam ediyor. 

“Ağaç yaş iken eğilir.” MERSİN EĞİTİM 
SEKTÖRÜNDE 
İLKLERİN ADRESİ       

Bölgemiz okulları içerisinde tek, ülkemizde bulunan 
okullar içerisinde sayılı spor tesislerine sahip olan TED 
Mersin Koleji, Çeşmeli Kampüsü’ nden sonra TED Mersin 
Koleji Mezitli Anaokulu Kampüsü’ nde de Kapalı Yüzme 
Havuzu ve Kapalı Spor Salonu yapımına başlayarak 
anaokulu kampüs konseptinde de diğer birçok konuda 
olduğu gibi Mersin’de ilkleri hayata geçiren öncü okul 
olmaya emin adımlarla devam ediyor.

4, 5 ve 6 yaş çocuklarımız beden eğitimi 
derslerini ve sportif çalışmalarını önümüz-
deki eğitim-öğretim yılının başından itiba-
ren hizmete girecek olan bu yeni tesisleri-
mizde gerçekleştirecekler. 

Tamamen Anaokulu öğrencilerimize göre 
tasarlanan tesislerimizde hedefimiz İlko-
kul seviyesinden itibaren en az bir spor 
dalında profesyonelleştirme çalışmalarına 
başladığımız öğrencilerimizi anaokulu se-
viyesinden başlayarak altyapı sistemimize 
dahil etmek.

Çünkü TED Mersin Koleji olarak biliyoruz 
ki gerek akademik, gerek sportif, gerekse 
sosyal değerler açısından: 
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AVRUPA BİRLİĞİ
SAHNESİNDE!

Değerler Eğitimi-Sorumluluk Projesi Kapsamında PDR birimi ta-
rafından 4 yaşta yürütülen “Sorumluluklarımı Yerine Getiriyorum” 
etkinliği, 5 yaşta yerini “Yerine Getirdiğim Sorumluluklarımın Ki-
tabını Yazıyorum” etkinliğine bırakıyor. Bu proje ile öğrencilerimiz 
aileleri ile birlikte sorumluluklarıyla ilgili bir hikaye hazırlıyorlar. 
Öğrencilerimiz evdeki sorumluluklarını yerine getirdikçe aileleri 
tarafından resmediliyor. 

Çocuklarımız kendi sorumluluklarıyla ilgili resimler çizerken son-
rasında tüm bu yapılanlar yine öğrencilerimiz tarafından bir kitap 
haline getiriliyor. Sorumluluklarını başarılı şekilde yerine getiren 5 
yaş öğrencilerimiz çalışma sonrasında sorumluluk sertifikasıyla 
ödüllendiriliyor.

“6 yaş öğrencilerimiz 
yıl boyunca PDR birimi 
tarafından yürütülen 
“Değerler Eğitimi 
Programı’nı başarıyla 
tamamladı.”

Yıl boyunca toplumun geneli tara-
fından kabul görmüş, evrensel olan 
farklılıklara saygı, paylaşma,  hoş-
görü, güven, başarı, işbirliği, iş bölü-
mü, problem çözme, yardımlaşma, 
cesaret, adalet, sabır, sorumluluk, 
çevre duyarlılığı, mutluluk, gibi te-
mel değerler, “Kıvrık Nerede” kitap 
setiyle, TED yayınları ve kitaplarıyla 
desteklenerek öğrencilerimize ka-
zandırılıyor.

Çalışmayı başarıyla tamamlamış 
olan 6 yaş öğrencilerimize düzenle-
nen törenle “Değerler Eğitimi Sertifi-
kaları” veriliyor.

“Yerine Getirdiğim Sorumlulukların 
Kitabını Yazıyorum” 

Ted Mersin Koleji Anaokulu 
Öğrencileri eTwinning Projesi ile

Her sene olduğu gibi bu sene de TED Mersin 
Koleji Anaokulu Öğrencileri Avrupa Birliği 
Projeleri kapsamında bir kez daha eTwinning 
Avrupa Okullar Topluluğu’na dahil oldu. 

Toplam 7 partner ülkenin bulunduğu proje 
ile öğrencilerimiz İngilizce’ nin uluslararası 
konuşulan bir ortak dil olduğunu kavrarken 
dünyada diğer ülkelerin varlığını ve 
her ülkede farklı bir dil konuşulduğunu 
anlayabilmektedirler. 

“Anaokulu 
Öğrencilerimiz 
Temel İngilizce 
Eğitimlerine Tüm 
Hızıyla Devam 
Ediyor”

Margarida Barbieri, Jardim de Infância do Pinheiro, Penafiel, Portugal
Todor Getsov, SOU " SAVA DOBROPLODNI" , Bulgaria

Rosa Medeiros, Escola Básica 1,2,3/JI Francisco Ornelas da Câmara, Portugal
Fernanda Cristina Gonçalves, Escola Básica de Azenha, Portugal

Rodica Codau, Liceul Teoretic "Callatis", Romania
Marius Ionescu, Scoala Gimnaziala "Mihail Kogalniceanu" Dorohoi, Romania

Secil Aksu, TED Mersin College , Turkey

were awarded the Label for their project:

Christmas Carols
13.11.2014

Fernando Egídio Reis
National Support Service

Portugal
Marc Durando

Central Support Service

Lora Mahlelieva-Clarkson
National Support Service

Bulgaria

Proje yıl boyu sürerek farklı temalar ile desteklen-
mektedir. Her tema kapsamında öğrencilerimizin 
sürdürdükleri etkinliklerden çekilen videolar ve 
belgeler projeye katılan okullar arasında paylaşıla-
rak öğrenciler diğer ülkelerden arkadaşlarının gün-
lük deneyimlerini izleyerek öğrenme şansını yaka-
lıyorlar.

Çocuklarımıza Sorumluluk 
Duygusunu Kazandırmak 
Öncelikli Görevimiz



“Yıl sonu Geleneksel Anaokulu Dans Resitalimiz” 
Yenişehir Kültür Merkezi’ nde velilerimizin yoğun 
katılımıyla gerçekleşti. Öğrencilerimiz yıl boyunca 
öğrendikleri dansları bu muhteşem gecede velile-
rimizle buluşturdular.

Resital Okul Müdürümüz Çiğdem Dede’nin günü-
müzde bilim, sanat, dans ve sporun önemini anla-
tan anlamlı konuşmasıyla başladı. Programın de-
vamında minik kolejliler gerçekleştirdikleri dünya 
turunda Japonya, Afrika, Hindistan, Arjantin, Rus-
ya, İspanya, Avusturya, Mısır, Yunanistan, Dominik 
Cumhuriyeti’ni ziyaret ettiler ve son yolculuklarını 
Türkiye ile tamamladılar. Tangodan valse, sirtaki-
den horona tüm ziyaret ettikleri ülkelerin dansları-
nı sergileyen öğrencilerimiz izleyenleri kendilerine 
hayran bıraktı. 

KOLEJLİLER 
PAMUK ŞEKER 
HAVA
YOLLARI İLE 
DÜNYA TURUNA 
ÇIKTILAR
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Türk Eğitim Derneği okul öncesi eğitim uz-
manları tarafından özel olarak hazırlanan 
kitaplarımızın yardımıyla minik kolejliler 
çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 
Çizgilerle hem küçük kasları ilkokula hazır-
lanıyor hem de yaratıcı dünyalarına katkı 
sağlanıyor. Kolejliler benzersiz okul önce-
si müfredatımız ile rakamlar, gruplamalar, 
eşleştirmeler ve daha birçok temel ilkokul 
hazırlıklarını eksiksiz tamamlamanın mut-
luluğunu yaşıyor.

İlkokul 1. Sınıfa başlamak için heyecanla bekleyen mi-
nik kolejliler ilkokul bölümümüzün içinde bulunduğu 
Çeşmeli Kampüsü’ müzde 4 hafta süren uyum etkinlik-
leri gerçekleştirdiler. Gerçekleştirdikleri bu çalışmalarla 
minik kolejlilerimiz oryantasyon süreçlerini tamamlar-
ken aynı zamanda keyifli saatler geçirdiler. Kolejliler 3 
boyutlu eğitim sınıfımızda eğitimsel içerikli filmler izler-
ken, daha sonrasında ilkokul müzik atölyemizde orf ve 
ritim çalışmaları gerçekleştirdiler. 

İLKOKUL İÇİN 
HAZIRIZ

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri iki 
yıldır başarıyla yürüttükleri “Paylaşmak 
Güzeldir” sosyal sorumluluk projesi kap-
samında gerçekleştirdikleri çalışmalar ile 
büyüklerinin takdirlerini toplamaya de-
vam ediyor. Mezitli Belediyesi Dayanışma 
Evi bünyesinde gerçekleşen kampanyaya 
destek veren minik kolejliler, velilerimiz ve 
Anaokulu Okul Aile Birliği’ mizin de destek-
leriyle dayanışma evine bağışladıkları yaz-
lık-kışlık, büyük-küçük, battaniye, palto, 
kaban, atkı, hırka, elbise, pantolon, kulla-
nılabilir ev eşyası ve çocuk oyuncağı gibi 
ürünlerle Mezitli’ de yaşayan birçok kişinin 
mutlu olmasına  destek sağladılar. 

EGOSU KÜÇÜK 
KALBİ BÜYÜK 
ANAOKULU 
ÖĞRENCİLERİMİZ
TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri “Pay-
laşmak Güzeldir” sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında kardeş okulları olan Çevrik Köyü 
ve Doğulu Köyü’ndeki arkadaşlarına bir ziya-
ret gerçekleştirdiler. Ziyaret sırasında birlikte 
ortak paylaşımlarda bulunan minik kolejliler 
kardeşleriyle birlikte mutlu anlar yaşadılar. 

PAYLAŞMAK 
GÜZELDİR!

Ziyaret sonunda öğrencilerimiz arkadaşlarına hedi-
yelerini sunarak projelerinin bir sonraki buluşması-
na kadar güzel temennilerde bulunarak ziyaretlerini 
tamamladılar. Bizlere gösterdikleri içten misafirper-
verlikleri için Çevrik ve Doğulu Köyü’nde yaşayan 
vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 

6 Yaş 
Öğrencilerimize 

Çeşmeli 
Kampüsü’müzde 
Uyum Etkinlikleri



Spor kulübümüzün Çeşmeli Kampüsü’ 
nde bulunan kapalı spor kompleksinde 
uzman antrenörlerimiz ile düzenlediğimiz 
etkinlik kapsamında 1. ve 2. Sınıf öğrenci-
lerimizle başlayan fiziksel uygunluk test-
lerimiz anaokulu öğrencilerimiz için de 
uygulandı. Yapılan bu testin amacı küçük 
yaştaki öğrencilerimizin spor becerilerini 
geliştirmek ve ilkokula hazırlık çalışmaları 
kapsamında bundan sonraki dönemlerin-
de öğrencilerimizde spor yapma alışkan-
lığı sağlamaktır. Öğrencilerimizi yapılan 
bu çalışmalarla bilimsel veriler ışığında 
İlkokul 3.Sınıf’ a kadar en yetenekli olduğu 
spor dalını seçmesini sağlamak öncelikli 
hedefimiz.

Anaokulu öğrencilerimiz yüzme eğitimlerine kam-
püsümüzde bulunan kapalı ve ısıtmalı yüzme ha-
vuzumuzda devam ediyor. Milli takımlara sporcu 
yetiştiren TED Mersin Spor Kulübü profesyonel ant-
renörleri eşliğinde çalışmalar gerçekleştiren öğ-
rencilerimiz önümüzdeki yıldan itibaren Anaokulu 
Kampüsü’ müzde hizmete girecek olan kapalı yüz-
me havuzumuzda eğitimlerine devam edecekler.

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencilerini ayrı-
calıklı eğitimlerini bireysel farklılıklarını, öğren-
me hızlarını ve gelişim özelliklerini keşfetmeye 
yönelik aktiviteler ile destekliyor. Bu doğrul-
tuda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 
Minik Kolejliler “Temel Jimnastik” eğitimlerine 
alanında uzman eğitmenler ile devam ediyor-
lar.

1918 TED MERSİN KOLEJİTED MERSİN KOLEJİ AĞUSTOS 2015 / BÜLTENAĞUSTOS 2015 / BÜLTEN

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİMİZ 
PROFESYONEL SPOR HAYATINA 
ADIM ATIYOR

Anaokulu 5 Yaş Velilerimiz
Orff Etkinliğimizde

Anaokulu 4 yaş (36-48 ay) Öğrencilerimiz ve Veli-
lerimiz “Bakın Size Nasıl Bir Dünya Bırakıyoruz Ço-
cuklar!” isimli yaratıcı drama atölyesinde buluştu! 
Çocuklara güzel bir dünya bırakma konusunda 
“Daha çok çalışmalıyız!” diyen velilerimiz, atölye 
sonunda çok eğlendiklerini, çocuklarının mutlu 
anlarını anımsadıklarını, uzun zamandır oyun oy-
namamış olduklarını ve bu çalışmanın çocuklarla 
iç içe yapılmış olmasından büyük mutluluk duy-
duklarını sözlerine eklerken drama çalışmalarının 
devamını da istediler.

Anaokulu 4 Yaş (36-48 ay) 
Velilerimiz Yaratıcı Drama 
Atölyesinde 

Anaokulu 6 Yaş Velilerimiz ve Öğrencilerimiz Zumba Etkinliğimizde 
Dans ile fitnessin birleşiminden oluşan ve bir kardio programı olan ZUMBA ile dinamik, heyecan verici, 
coşkulu ve kıpır kıpır müzikler ve dans öğretmenimiz eşliğinde öğrencilerimiz ve velilerimiz eğlenceli bir 
etkinlik gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz öğrendikleri zumbayı sergiledikten sonra aileleriyle tekrar ettiler. 
Etkinliğimiz okulumuzun fuayesinde verilen kokteyl ile son buldu.

 Anaokulu Velilerimiz Okul Öncesi Eğitim Sistemimizin 
Önemli Bir Parçası Olmaya Devam Ediyor!

Tanışma ve kaynaşma amaçlı velilerimizle yaptı-
ğımız orff çalışması ile çeşitli ritm kalıplarını mü-
ziğe uygun bir şekilde beden perküsyonu ile nasıl 
kullanacağımızı öğrendik ve bunu oyun haline 
getirerek keyifli vakit geçirdik. Daha sonra çocuk-
larımızın ve velilerimizin de katılımı ile müziğin rit-
mine ve hızına uygun ritmik beden hareketleri ile 
şarkılara eşlik ettik.
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TED Mersin Koleji 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’nın 95. Yılını Anaokulu Kampüsü’ müzde  
ve Çeşmeli Kampüsü’ müzde düzenlenen etkinliklerle 
kutladı. Velilerimizin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda 
coşkulu anlar yaşandı. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk, ulusal egemenliğin ilan edildiği bu anlamlı günü, 
geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza bayram olarak 
armağan etmiştir. Bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en bü-
yük göstergesidir.

TED MERSİN
KOLEJİ’NDE 
BAYRAMLAR 
FARKLI YAŞANIR!

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği 
geçenleri rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 92. yılını ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyoruz.
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Mersin’de öğrencileri ilk kez 3 Boyutlu Eği-
tim Teknolojisi ile buluşturan TED Mersin 
Koleji’nde İlkokul 4.Sınıf öğrencilerimiz 
derslerinde işledikleri ses ve sesin oluşumu 
konusunu uzay çağı teknolojisi ile pekiştir-
diler.

Yapılan ölçme ve değerlendirmelerde öğ-
rencilerimizin öğrendiği bilgilerin kalıcı ol-
masında büyük oranda başarı sağlayan “3 
Boyutlu Eğitim Sistemi” ile minik kolejliler 
hem keyifli anlar yaşıyorlar hem de tekno-
lojiyi kalıcı öğrenim ile bütünleştiriyorlar.

İlkokul 
Öğrencilerimiz Bilimi 
3 Boyutlu 
Eğitim 
Teknolojisiyle 
Keşfediyor!

TED Mersin Koleji ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 
okulumuzun Apple Genel Merkezi ve Apple Türkiye 
Eğitim Birimi Naksan Teknoloji ile imzaladığı süresiz 
iş birliği anlaşma çerçevesinde dünyanın en ileri eği-
tim teknolojileri ile buluşmaya devam ediyor.

İlkokul öğrencilerimiz her hafta düzenli olarak ger-
çekleşen online İngilizce eğitimleri ile İngilizce ders-
lerinde öğrendikleri bilgileri kalıcı hale getirirken aynı 
zamanda Apple iMac cihazlarının temel kullanım bil-
gilerini öğreniyor.

İlkokul Öğrencilerimiz Apple Eğitim Teknolojileri 
ile İngilizce Eğitimlerine Devam Ediyor
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TED Mersin Koleji İlkokul 3.sınıf öğrenci-
leri “Save Our Woods” sloganıyla yola çık-
tıkları çalışmaları kapsamında tohumdan 
fidana, fidandan ormana giden zorlu yol-
culuğu hazırladıkları “Uykucu Meşenin 
Küçük Torunu” adlı müzikal oyunla veli 
ve ilkokul öğrencilerimize sergilediler. 

Öğrencilerimiz izleyicilere görsel bir şö-
len sunarken, ormanların yararları ve ko-
runmasıyla ilgili önemli mesajlar verdiler.

3. Sınıf 
Öğrencilerimiz 
“Uykucu Meşenin 
Küçük Torunu” 
Adlı Müzikalleriyle 
Sahnede! 

Trafik Yıldızlarımız Mersin Trafiğine 
Sahip Çıkıyor

İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerimiz “Yaşlılara Saygı 
Haftası” etkinlikleri kapsamında büyükanne 
ve büyükbabalarını okullarında misafir etti. Bu 
anlamlı günde büyüklerine minnet ve şükran 
duygularını göstermek için sürpriz bir program 
hazırlayan Kolejliler sundukları Türk Sanat Müzi-
ği resitali ile büyülediler. Yapılan sevgi dolu prog-
ramın ardından okulumuzun fuayesinde Türk 
Kahvesi içilerek büyüklerimizi uğurladılar.

1.Sınıf Öğrencilerimiz 
“Yaşlılara Saygı Haftası”nda
 Aile Büyüklerini Unutmadı!

- Mersin’de bisiklet yolu neden yok? Bu olay 
trafiği olumsuz etkiliyor, yapılırsa en uygun ne-
relere bisiklet yolu yapılmalıdır?

- Tüm büyük şehirlerde olması gereken, daha 
önce de ilimizde var olan trafik çocuk parkı ne-
den kaldırıldı? Biz çocuklar tekrar çocuk parkı 
olmasını istiyoruz.

- Engelli vatandaşlarımız için yol kenarlarında 
olması gereken şeritler neden yok?

Trafik yıldızlarımız sosyal sorumluluk projesi ça-
lışmalarının ilk adımı olan Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü’ne giderek ilgili çalışma bölümlerinden 
gerekli bilgileri dikkatle dinlediler. Daha sonra minik 
yıldızlar hazırladıkları soruları sırasıyla görevlilere 
sordular.

Soruları dinleyen görevliler ilimizdeki bu eksiklikleri 
çok iyi tespit ettiğimizi tüm bu konuların program-

larında olduğunu, Büyükşehir Belediyesi’ne konu-
yu ilettiklerini çalışmaların belediye tarafından uy-
gulamaya konulacağını belirtti. Minik yıldızlar proje 
çalışmalarının ikinci bölümü olarak Büyükşehir Be-
lediye Başkanı ile görüşme yapmak üzere çalışma-
larına başladılar.
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BİZ ARTIK
OKUR-YAZAR
BİREYLERİZ...

TED Mersin Koleji İlkokul 1. Sınıf öğrencileri her 
yıl olduğu gibi bu yıl da okuma bayramını birbi-
rinden güzel etkinliklerle kutladı. Okur-yazar bir 
birey olmanın mutluluğunu velilerimizin de ka-
tıldığı etkinlikler ile paylaşan Kolejliler yaşadıkları 
sınıf ortamını yaratıcı drama tekniği ile dramatize 
ederek anne ve babalarına bir yıl boyunca ger-
çekleştirdikleri çalışmaları yansıttılar. Gösterinin 
devamında öğrenci koromuz şarkılar seslendire-
rek, İngilizce derslerinde öğrendiklerini sunarak 
ve dans gösterisi gerçekleştirerek izleyenleri bü-
yülediler. Velilerimiz, tören öncesinde öğrencile-
rimizin hazırladıkları resimlerden oluşan sergiyi 
gezdiler. 10. Yıl Marşı ile biten tören sonunda veli-
lerimize öğrencilerimizin bir yıl boyunca gerçek-
leştirdikleri İngilizce çalışmaları portfolyo olarak 
verildi. 

Tüm öğrencilerimizi okuma bayramı kutlamala-
rı boyunca gösterdikleri yüksek performanstan 
dolayı kutluyor ve emeği geçen tüm öğretmenle-
rimize ve personelimize teşekkür ediyoruz.
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İnsan yaptığı resimde kendisine ait bir 
parçayı yansıtır, duygularını ortaya koyar. 
Bu fikirden yola çıkan 1.Sınıf öğrencileri-
miz Görsel Sanatlar dersinde yapmış ol-
dukları resimlerini kendi katlarında sergi-
lediler.

TED Mersin’li Küçük Eller 
“Hayallerim ve Ben” 
Adlı Eserleriyle Sanat 
Yolculuğuna Çıktı

Resim Kulübü ve 4.sınıf 
Öğrencilerimizin 
Yılsonu Resim Sergisi

TED Meşalesinin 
Okulları
“Hayat için El Ele”
Etkinliğimizde 
Buluştu.

İlkokul  2.3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinden 
“PİCASSO ve BEN” Resim Sergisi

Sanat ve Bilim 
Sokağımızda 
Velilerimizle Birlikte 
Anneler Günü 
Coşkusu!

Resim Kulübü ve 4.Sınıf öğrencileri yapmış 
oldukları akrilik tuval çalışmalarını görsel sa-
natlar öğretmenleri eşliğinde ilkokul koridor-
larında büyük heyecan ve mutlulukla sergile-
diler.

TED Mersin Koleji tarafından düzenlenen 
ve ülkemizde bulunan tüm TED Okulla-
rı öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 
Eco-School “Hayat İçin Elele” etkinliği 3 
boyutlu çalışmalar ve “Gençlerin ve Ço-
cukların Gözüyle Mersin” Konulu Resim 
sergimizle birlikte Mersin Marina’da sergi-
lendi.

Kolejli öğrencilerimiz görsel sanatlar dersinde incelemiş oldukları Pablo Picasso eserlerini kendi yaratıcılık-
larını kullanarak yorumladılar.Kübik formalar, soyut çalışmalar ve farklı desenleri bir arada kullanarak çok 
başarılı eserler ortaya koydular.

İlkokul öğrencilerimiz kocaman kalple-
riyle kampüsümüzde bulunan “Sanat 
ve Bilim Sokağı”mızda anlamlı bir an-
neler günü etkinliği gerçekleştirdiler. 

Minik eller annelerine önlük boyadı-
lar. Velilerimiz gerçekleşen sürprizlerle 
duygu dolu anlar yaşadılar. Annelerine 
şarkılar söyleyen Kolejliler etkinlik son-
rasında objektiflerimize renkli kareler 
yansıttılar.  

SANAT 
SOKAĞIMIZDAN

HABERLER
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İRFAN 
ÖZDEMİR

İlkokul Müdürümüz Mürüvvet Demirtaş tarafından öğrencilerimizi hayata hazırlamak amacıyla ger-
çekleştirilen “Hayata Dair” sunumları her ay farklı bir tema ile gerçekleştiriliyor.

“Bilinçli tüketici olma, marka düşkünlüğü, giyim kuşam kültürü, çatışma çözme yöntemleri,  arka-
daşlık, taşıt davranışlarımız, hasta ziyareti adabı, misafir davranışlarımız gb konu başlıkları bunlardan 
sadece birkaçı. İdeal insanın sahip olması gereken özellikler çocuklarımıza aşılanarak, onların ileride 
akademik başarıları kadar toplumsal duruşlarında da değerlerine bağlı birer TED’ li olmaları öncelikli 
hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Kolejliler Egosu Küçük Kalbi Büyük Liderler Olarak Yetişiyor!

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerimiz 
Ortaokul Öncesi Oryantasyon 
Çalışmalarında

İlkokul 4. Sınıf öğrencilerimiz Ortaokul öncesin-
de oryantasyon çalışmalarına devam ediyor. 
Kolejliler Akademik kadromuzu tanıyarak, or-
taokul bölümümüzün işleyişi hakkında detaylı 
bilgilere sahip oldular. Ortaokul PDR Departma-
nımızın hazırladığı sunumları dikkatle izleyen 
öğrencilerimize “Ortaokula Hoşgeldiniz” diyo-
ruz. 

İlkokul Öğrencilerimizle 
“Hayata Dair” 

KURUCU ASİSTANI VE PROJELER KOORDİNATÖRÜ

RÖPORTAJ : Maryam Abdulkadir  (9C) - Emre Şevkin (9A)
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* Bize kısaca kendinizden ve öğrenim 
hayatınızdan bahsedebilir misiniz?

1987 İstanbul doğumluyum. İlkokulu ve ortaokulu İs-
tanbul’ da; liseyi ise ailemin işi sebebiyle geldiğimiz 
Mersin’de okudum. Yüksek öğrenimimi İngiltere’ de 
University of Wolverhampton ve London School of 
Economics’te Medya ve İletişim ile Uluslararası eği-
tim politikaları olmak  üzere 2 farklı ihtisas alanında 
tamamladım. Ayrıca Avrupa’nın birçok ülkesinde 
uluslararası eğitim stratejileri üzerine çalışma ve 
araştırmalar gerçekleştirdim. Dünya üzerinde yer 
alan eğitim sistemlerini yakından takip eden ve sü-
rekli geliştiren okullara ziyaretler gerçekleştirdim. 
Oradaki kişilerle iletişimim halen sürüyor. 5 yıl süren 
yurtdışı yaşamımdan sonra ülkemize geri dönerek 
TED Mersin Koleji adına  Kurucu Asistanı ve Projeler 
Koordinatörü olarak çalışmaya başladım.

* Mesleki tercihinizi yapmanızda sizi etkileyen 
bir konu oldu mu paylaşabilir misiniz?

Bu konuda yurtdışı eğitim sürecimin başlangıç aşa-
masında yaşadığım bir olay beni çok etkilemiştir, 
onu sizlerle paylaşmak isterim. Yurtdışında eğitim 
sürecime başlamadan yaptığım ilk görüşmede so-
rumlu kişi ile ilginç bir diyalog yaşadım. Bu diyalog-

tarafından öğrencilerimizin eğitim ve öğretim sü-
reçlerine paralel olacak şekilde titizlikle incelenerek 
hayata geçiriliyor. Projenin boyutunu gözetmeksi-
zin TED Mersin Koleji olarak ilk hedefimiz her pro-
jenin %100 başarıya ulaşmasıdır. Hayata geçecek 
olan tüm projelerimizde görevlendirmede gönül-
lülük esas alınıyor. Gönüllü olan öğretmen, öğrenci 
ve idari personel kendi proje ekibini oluşturarak bir 
çalışma trafiği hazırlıyor. Gerçekleştirilen bütün ça-
lışmalar haftalık ve aylık olağan rapor ve toplantılar 
ile takip ediliyor. Gerek ulusal gerekse uluslararası 
projelerimizde ortaya çıkan maddi ve manevi tüm 
gereksinimlerde TED Mersin Koleji Yönetim Kurulu 
hiçbir destekten kaçınmamaktadır. Çünkü Mersin’ 
in en geniş ve donanımlı eğitim kadrosu olarak bi-
liyoruz ki; yapılan her proje TED Mersin Koleji öğ-
rencilerinin kazanımlarını hayata geçirmelerinde 
ve geleceklerinde TED’ li bireyler olarak hayatın ön 
sıralarında yer almalarına destek sağlayacaktır.

* Hayata geçirdiğiniz son uluslararası proje 
olan NASA  nasıl gelişti?

Bu proje aslında 2 yıldır gündemimizdeydi. Bununla 
ilgili daha önce de NASA yetkilileri ile bir çok yazış-
mamız oldu. Türk çocuklarının uzay bilimine ne ka-
dar meraklı olduğunu, TED Mersin Koleji’nde bilim-
sel çalışmaların hangi boyutta olduğunu ve böyle 
bir gezinin çocuklarımıza katacağı olumlu durumla-
rı açıkladığım mailime NASA yetkililerinden olumlu 
cevap bu sene geldi. Belli sayıda kişi üzerinden bize 
bir kontenjan ayırdıklarını ve çalışmayı hayata ge-
çirmek için onaylarının olduğu maili aldığımda çok 
mutlu olduk. Çünkü bölgemizde yer alan okullarda 
okuyan öğrencilerin tümünün hayalinde olduğuna 
inandığım, böylesine büyük bir uluslararası projeyi 
TED Mersin Koleji öğrencilerinin ilk kez hayata geçi-
recek olması bizim için son derece heyecan vericiy-
di. Üstelik proje kapsamında öğrencilerimiz NASA’ 
ya yaptıkları gezi sırasında “Astronaut Training Ex-
perience” programına dahil olarak Temel Uzay Bili-
mi ve Temel Astronot Eğitim Programı’nda çalışma 
programlarını tamamla şansını yakalayacak; prog-
ram sonunda ise ünlü astronot Wendy Lawrence 
tarafından imzalanan uluslararası başarı sertifika-
larını alacaklardı. Bu durumun onların hayatında 
ne denli önemli bir deneyim olacağının son derece 
farkındaydık. 

* Önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu şekil-
de bir uluslararası proje planınız var mı?

Evet tabiiki var. Önümüzdeki yıl yine Amerika’ da 
bir proje planlıyoruz. Bu sefer öğrencilerimizle bir-
likte teknolojinin kalbi olan Silikon Vadisi’ ni ziyaret 
etmeyi hedefliyoruz. Biliyorsunuz 21. Yüzyıl bilim 
ve teknoloji çağı. Özellikle de siz gençlerin yaptıkla-
rı araştırmalarda Silikon Vadisi’nde bulunan şirket-
lerin geliştirdiği teknolojileri kullandığını biliyoruz. 

Bunlar inanılmaz gerçekler. Amacımız öğrencileri-
mizin önümüzdeki yıl Silikon Vadisi’ ne giderek bu-
rada bulunan Facebook, Apple, Hp ve Google gibi 
teknolojinin öncü kurumlarının çalışanlarıyla bir 
araya gelmelerini ve onların merkezlerinde çalışma 
ziyaretleri gerçekleştirmelerini sağlamak. Bu proje-
nin 21.yy ‘ın gelişen iş stratejileri içerisinde yeni nesil 
öğrencilerimizin geleceğine çok güçlü bir ışık tuta-
cağı konusunda eminiz.

Bildiğimiz kadarıyla Projeler dışında okulun 
diğer yenilik çalışmalarını da yönlendiriyorsu-
nuz. Bu yenilikler neler biraz bahseder misi-
niz? 

TED Mersin Koleji her yıl gelişmeye ve eğitim sek-
töründeki tüm yenilikleri eş zamanlı okulumuzda 
uygulamaya devam edecek. İki sene önce kampü-
sümüzü bildiğiniz gibi sizler için tamamen yenile-
dik. Koridorlardan sınıflara, sınıflardan tüm yaşam 
alanlarına, 3 boyutlu eğitim teknolojisi sınıfından bu 
sene faaliyete geçen Apple eğitim teknolojisi sınıfı-
mıza, sanat sokağımıza kadar. 

Bu sene yine Apple ile yapılacak olan bir projemiz 
var. TED Mersin Koleji Lise Kampüsü’ nün hacmi üç 
buçuk katına çıkartılıyor ve bu kampüs alanının içe-
risinde tamamen yeni bir bilim ve teknoloji labora-
tuarı, ve TED Lounge yapılıyor. Liseli gençlerimizin 
üniversiteye gitmeden, üniversitedeki yaşamı bu-
rada yaşamalarının olumlu olacağını düşündüğü-
müz için projelerimizi bu düşünceye uygun olarak 
gerçekleştirdik. Şu an inşaatımız tüm fiziksel yeni-
liklerimizin yeni eğitim öğretim yılının başında faa-
liyete geçebilmesi amacıyla büyük bir hızla devam 
ediyor. Sizler derslerinize çalışırken biz de sizin için 
çalışıyor ve sürekli araştırmalar yapıyoruz. Sizlerin 
dersleriniz veya hazırlamanız gereken projeler ile 
ilgili araştırmalar yaparken; büyük bir çoğunluğu-
nuzun online kaynak kullandığını biliyoruz. Bu ne-
denle online kaynaklara ulaşmanızı kolaylaştırmak 
için Apple ile bir proje geliştirdik. Apple’ ın Türkiye’ 

da o dönemdeki yabancı dil bilgim nedeniyle 
karşımdaki akademisyenin söylediklerinin 
yarısına cevap verebiliyordum. Sohbetimizin 
devamında bana şöyle bir soru yöneltti; ”ha-
yata hazırlanmak için çok mu zamanın var”;  
ben de “hayır efendim aksine Türkiye’deki 
okulumu bırakıp geldiğim için bir hayli zaman 
kaybettim” dedim. “Peki o zaman, sana ha-
zırlık okumamak için bir şans veriyorum. Bu 
akşam eve gidiyorsun on gün boyunca BBC 
‘deki haber bültenlerini izleyeceksin ve sonra-
sında on günlük haber özetinin bana sunumu-
nu yapacaksın. Oradaki haber spikerleri nasıl 
konuşuyorsa sende öyle konuşacaksın” dedi. 
Şaşırmıştım ama aynı zamanda çok da heye-
canlanmıştım. İnanılmaz bir hırs ve sorumlu-
lukla 10 gün boyunca çalışmalarımı büyük bir 
titizlikle sürdürdüm. Ve o gün geldiğinde sunu-
mumu yapmak için hazırdım. Başta 2 dakika 
boyunca inanılmaz heyecanlıydım fakat sonra 
bir haber spikeri gibi rahat ve akıcı konuştuğu-
mu fark ettim. Sonra bu kadar kısa sürede nasıl 
bu kadar rahat konuştuğumu ve sunum bece-
risi kazandığımı anlamaya çalıştım. 

Türkiye’nin eğitim sistemi ülkemizde son yılla-
ra baktığımızda değişken bir yapı göstermek-
te. Bizler maalesef öğrendiklerimizi pratiğe 
dökme konusunda uzun yıllar boyunca çalış-
malar gerçekleştiremedik. Sizler bizlere göre 
çok daha şanslısınız. Şu an TED Mersin Kole-
ji’nde okuyan öğrencilerimiz olarak; sizler bü-
tün öğrendiklerinizi pratiğe dökme konusunda 
birçok proje gerçekleştiriyorsunuz. 

Eğitimde uygulanan projeler konusundaki du-
yarlılığım ve bu alanda branşlaşarak uzman-
lığımı geliştirmek isteğim gençlerimizin üni-
versite öncesinde bu tür tecrübeleri çok daha 
fazla yaşamasına olan isteğimdendir.

* İrfan bey Projeler Koordinatörlüğü’nün 
çalışma alanını ve TED Mersin Koleji’nde 
bu çalışmaların nasıl gerçekleştiğini bize 
anlatabilir misiniz?

TED Mersin Koleji Projeler Koordinatörlüğü 
departmanı yaklaşık 2 yıldır hizmet veren bir 
departman. Bu departmanın çalışanları sade-
ce ben ya da bana yardım eden bir kişi değil; 
tüm akademik kadro, idari personel ve oku-
lumuzun bütün öğrencileridir. Projeler Koor-
dinatörlüğü anaokulundan liseye kadar tüm 
öğrencilerimizi kapsayan proje çalışmaları 
yürütmektedir. Bu projeler; akademik, sosyal, 
sportif, kurumsal ve eğitim teknolojileri olmak 
üzere 5 temel başlık altında gerçekleşiyor. Bah-
settiğim alanlardaki tüm projeler uzun süren 
ön çalışmalar sonucunda, akademik yönetim 
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deki eğitim birimi bu projenin içerisinde gönüllü 
olarak görev aldı. Evet sıkı durun... Önümüzdeki 
yıl sizlere bir Apple araştırma merkezi kuruyoruz. 
Sizler bu yeni kuracağımız araştırma merkezinde 
dünyanın başka yerinde olan bir çok  üniversite-
nin online kütüphanesi yani online arşivlerinin 
sadece bir tık uzağında olacaksınız. 

Bu proje için ayrıca Türk Telekom ile de bir anlaş-
ma yaptık ve dünyanın en hızlı ve kesintisiz inter-
netini TED Mersin Koleji Kampüsü’ ne getirmek 
için çalışmaları başlattık. Bu çok ciddi bir çalışma 
çünkü Mersin’de fiber optik kablolama sistemi 
çok yavaş gelişiyor maalesef. 

Özellikle de okulumuzun bulunduğu konum iti-
bariyle sanayileşme olmadığı için hat çekme olayı 
çok daha yavaş. Ancak Türk Telekom  buradaki 
eğitim teknolojisinin ileri yatırım üzerindeki etki-
lerini gözlemlediği için birlikte bir proje geliştirdik 
ve metro internet ile TED Mersin Koleji öğrencile-
rini buluşturma kararı aldık. Yani yapılan bu çalış-
malarla  dünya sizin avuçlarınızın içinde olacak. 

İrfan bey bizlerin eğitimine verdiğiniz des-
tekler ve tüm yenilikler için arkadaşlarımız 
adına teşekkür ederiz. Son olarak  TED Mer-
sin Koleji öğrencilerine vermek istediğiniz bir 
mesajınız var mı? 

Sizler TED’lisiniz. 87 yıl önce Atatürk’ ün kurmuş 
olduğu Türk Eğitim Derneği’ nin üyelerisiniz. Do-
layısıyla bunun farkında olarak bugünümüze ve 
yarınlarımıza sahip çıkmalıyız. Akademik başa-
rılarınızın yanı sıra toplumsal duruşunuz da çok 
önemli. Bu konuda TED’ li öğrenciler olarak aka-
demik eğitiminiz kadar TED Mersin Koleji’ nde 
aldığınız çok güçlü değerler eğitimi nedeniyle ha-
yat duruşunuz adına hiçbir şüphem yok. Bunun 
dışında sizlere en büyük önerim; sizlere sunulan 
uluslararası standartlardaki bu eğitim kalitesini 
ve beraberinde sunulan olanakları en iyi şekilde 
kullanmanız. Unutmayalım ki akademik başarı 
olmadan güçlü bir gelecek olmaz. Akademik ba-
şarının yanı sıra TED Mersin Koleji öğrencisi en az 
bir spor dalı ile uğraşmalı, en az bir alanda ulusal 
ve uluslararası bir proje geliştirmeli ve en az bir 
yabancı dili ana dili gibi bilmeli. Kesinlikle güç-
lü bir hedefi olmalı ve bu hedefe ulaşmak için de 
tüm çabasını ortaya koymalıdır.

Çünkü TED’ Lİ OLMAK AYRICALIKTIR.

UNESCO’nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Kurumu) Kuruluşunun 70. Yılında düzen-
lenen ’’UNESCO ASPnet Programı Temsilcileri 
Yuvarlak Masa Toplantısı’’  21.04.2015 tarihinde 
Ankara’da Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı’ 
nın katılımlarıyla gerçekleşti. 

Ülkemizden 50 okulun temsilcisinin davet edildi-
ği ASPnet Programı görüşmelerinde okulumuzu 
Kurucu Asistanımız ve Projeler Koordinatörümüz 
İrfan ÖZDEMİR temsil etti. Doç. Dr. Adnan Boyacı, 
Prof. Dr. Çelik Tarımcı ve Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’un 
konuşmalarıyla başlayan toplantı bugüne kadar 
gerçekleştirilen en iyi uygulama örneklerinin su-
numları ile devam etti.

TED Mersin Koleji olarak öğrencilerimizin önü-
müzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren dün-
ya çapında gerçekleştirecekleri bu ayrıcalıklı 
anlamlı projeye davet edildiğimiz için UNESCO 
Türkiye Milli Komisyonu üyelerine teşekkür edi-
yoruz. 

TED Mersin Koleji UNESCO ASPnet Programı ile 
Uluslararası Kardeş Okullar Ağına Dahil Oldu
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TED MERSİN KOLEJİ 
NASA’ DA…

TED Mersin Koleji Öğrencilerinden Oluşan 
52 Kişilik Orlando NASA Kennedy Uzay Üssü 

Bilimsel Çalışma Ekibimiz Amerika Seyahatini 
Tamamlayarak Ülkemize Döndü. 

Kolejliler Amerika’da bulundukları ilk günün sabahında erken sa-
atlerde Dünyaca Ünlü Astronot Wendy Lawrence ile Amerika’nın 
Florida eyaletinde bulunan Orlando NASA Kennedy Uzay Üssün-
de buluştu. “Astronaut Training Experience” programına dahil olan 
Kolejliler gün boyunca Temel Uzay Bilimi ve Temel Astronot Eğitim 
Programı’nda oldukça zorlu ve yorucu çalışmalar gerçekleştirdiler. 

Öğlen yemeğinde Wendy Lawrence ile birlikte olan öğrencilerimiz 
yemek yedikten sonra dünyaca ünlü astronot ile interaktif bir soh-
bete imza attılar. Çalışma programlarını tamamlayan öğrencilerimiz 
Wendy Lawrence tarafından imzalanan uluslararası başarı sertifika-
larını aldılar. 
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NASA çalışma programını tamamlayan öğrencilerimiz 
ikinci gün Universal Studios’ da, üçüncü gün ise Des-
neyland Orlando’ da eğlenceli ve unutulmaz anlar ya-
şadılar.
Kolejliler daha sonra rüyalar şehri New York’a uçtular. 
İlk günü Times Square’de bulunan W Hotel’e yerleşip 
dinlenerek geçiren öğrencilerimiz ikinci gün gezimizin 
ikinci ayağını oluşturan kültür ve tarih turuna başladılar.
Kolejliler dört gün boyunca sırasıyla Özgürlük Anıtı, Em-
pire State Binası, 5th Avenue, Madison Square, Rocke-
feller Center, St. Patrick’s Kilisesi, Central Park ve Broa-
dway Street gibi New York’un en ünlü yerlerini gezdiler. 

Bölgemizde bir ilki daha gerçekleştirerek okulumuzun 
adını NASA tarihine yazdıran öğrencilerimizi ve gezi 
boyunca danışmanlık yapan öğretmenlerimizi tebrik 
ediyoruz. Her anı heyecan dolu bu gezide emeği geçen 
Bordo Turizm ekibine ayrıca teşekkür ediyoruz. 

TED’li OLMAK AYRICALIKTIR!
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TED Mersin Ulusal 
Forumu’nun 
ilk gününde 

oryantasyon 
etkinlikleri 

gerçekleştirildi.

2. Gün çalışmaları sabah düzenlenen açılış sera-
monisiyle başladı. Mersin Barosu Başkanı Sayın 
Alpay Antmen ve Baro Yönetiminin katılımı ile ger-
çekleşen açılışta sayın Antmen Mersin’de ilk defa 
düzenlenen Ulusal Forumda emeği geçen ve katı-
lım gösteren öğrencilere teşekkür ederek; komite-
lerin konularını içeren bir konuşma gerçekleştirdi. 
TMUF2015 tanıtım videosunu izleyen delegeler 
daha sonra çalışmalarına başlamak üzere komite-
lerine ayrıldılar. Gün boyu yoğun şekilde karar tas-
lakları hazırlamak için uğraşan delegeler akşam geç 
saatlerde karar taslaklarını tamamladılar 

İki gün boyunca yoğun çalışmalar gerçekleştiren 
TED Mersin Ulusal Forumu (TMUF) Delegeleri Wo-
nasis Otel’de düzenlenen gala yemeğinde buluşa-
rak gönüllerince eğlenip stres attılar.

TED Mersin Ulusal Forumu 3. Gün Çalışmaları ile 
Sona Erdi.120 delegemizin 72 saat boyunca çalıştığı 
TMUF2015’de oluşturulan karar taslakları TMUF Ge-
nel Kurulunda görüşüldü. Ülkemizin genç beyinleri 
büyük bir özveriyle Çevre, Kadın Hakları, İnsan Hak-
ları, Ekonomi, Sağlık ve İş Güvenliği Komitelerinde 

önemli kararlara imza attılar. Gerçekleşen oylamalar 
sonrasında izlenen kapanış vidosu ve katılan tüm 
liselerin öğrencilerine ve danışman öğretmenleri-
ne sertifika ve plaketlerinin verilmesi ile TMUF2015 
resmi olarak sonra erdi. Tüm katılımcılara teşekkür 
ediyoruz. TED Mersin 

Ulusal Forumu 
TMUF/15
9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimiz; ülkemiz 
ve dünyamızdaki güncel konular hakkında 
farkındalık kazanılması ve sorunlara ortak 
çözümler üretebilme yetilerinin gelişmesi 
amacıyla Mersin tarihinin gelmiş geçmiş en 
büyük ulusal gençlik forumu TMUF/2015’ i 
28-30 Mart 2015 tarihlerinde TED Mersin Ko-
leji Çeşmeli Kampüsü’ nde gerçekleştirdi.

Tamamen lise öğrencilerimizden oluşan 
TED Mersin Koleji Ulusal Gençlik Forumu 
çalışma ekibi aylar öncesinden hazırlıkları-
na başladı.
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*  PROJELERİMİZDEN HABERLER  

TED Mersin Koleji Ortaokul JMUN 
Kulübü öğrencileri, ülkemiz ve 
dünyanın saygın ve önde gelen 
okullarının ortaokul JMUN Kulübü öğrencileri ile Ankara’da Bilkent Laboratory & International School tara-
fından düzenlenen JMUNESCO2015 konferansında buluştu. 

“Make the choice to change the voice” (Sesi değiştirmek için seçimini yap) temalı ve ortak dilin sadece 
İngilizce olduğu konferans süresince öğrencilerimiz Politika, Eğitim, Çevre, Kültür, İletişim, İnsan Hakları, 
Finans ve Sağlık komitelerinde güncel sorunları tartışarak, bunlara çeşitli çözüm önerileri ürettiler ve an-
laştıkları noktalar üzerinde kararnameler hazırladır. Konferans sonunda bütün öğrencilerimiz, Bilkent La-
boratory & International School tarafından verilen ve uluslararası geçerliliği ve saygınlığı olan sertifikalarını 
almaya hak kazandılar. 

Ortaokul 
JMUN Kulübü 
Öğrencilerimiz 
Ankara’da
Düzenlenen 
JMUNESCO’15 
Konferansını 
Tamamladı!

Lise MUN Kulübü 
Öğrencilerimiz 
MUNESCO2015’te 
Afganistan 
Devleti’nı 
Başarıyla Temsil 
Etti!
TED Mersin Koleji Model Birleşmiş Milletler 
Kulübü Öğrencileri Ankara’da İhsan Doğra-
macı Vakfı Özel Bilkent Laboratuar Okulla-
rı’nda 18-21 Mart 2015 tarihlerinde düzenle-
nen ve dünyanın dört bir yanından 400 Liseli 
gencin katıldığı MUNESCO 2015 Konferansın-
da Afganistan Devletini başarıyla temsil etti. 
‘Yozlaşmaya Meydan Oku, Eşitliği Sağla’ te-
malı konferansta diğer ülkelerden gelen öğ-
renciler ve okulumuz öğrencileri birçok konu 
üzerine tartışma imkanına sahip oldular. 

Kolejliler dört gün süren ve tek ortak dilin İngilizce olduğu 
etkinlikte başarılı bir şekilde tartışmalara katılıp okulumuzu 
gururla temsil ettiler.

TED Mersin Koleji Lise Model Birleşmiş Milletler 
Kulübü öğrencileri İstanbul’da Robert Koleji tara-
fından düzenlenen RCIMUN 2015 konferansında 
Bangladeş Ülkesini başarıyla temsil etti. 

Öğrencilerimizden oluşan Bangladeş delegas-
yonu 20 farklı yabancı ülkeden ve Türkiye’nin 
önde gelen okullarının katıldığı konferansta, 82 
ülkenin problemlerini 570 katılımcı öğrenciyle 
birlikte görüştü.  Öğrencilerimizin katıldığı altı 
farklı komitede yazılan kararlar ve çözüm öneri-
lerinden Genel Meclis’te geçenler Birleşmiş Mil-
letler’e sunulacak ve böylece gençlerimiz dünya 
sorunlarını çözmede dünya çapında söz sahibi 
olacaklar. 

Genç Lider Adayı Lise 
Öğrencilerimiz YGA Genç 
Liderler Zirvesini Başarıyla 
Tamamladı!

TED Mersin Koleji’nden 9 öğrencimiz 10.000’den 
fazla başvuru arasından seçilerek 400 Genç Li-
der Adayı arasına girmeyi başardı. Hayal Ortakla-
rının, YGA Mezunlarının ve görme engelli vatan-
daşlarımızın ilham veren konuşmalarını dikkatle 
dinleyen Kolejliler YGA Genç Liderler Zirvesine 
katılan diğer arkadaşlarından oluşan takımlara 
ayrılarak engellilerin hayatını kolaylaştıracak 40 
adet sosyal inovasyon projesi geliştirmeyi başar-
dılar. 

Robert Koleji’nde düzenlenen RCIMUN 2015 
(Robert College International Model United Nations) 
Tamamlandı

Öğrencilerimiz İspanyolca Avrupa Birliği 
eTwinning Projesi Kapsamında İtalya 
ile Ortak Oldu

Ortaokul Öğrencilerimiz İspanyolca Dersleri Kapsamında 
Avrupa Birliği eTwinning Projesi “Charlemos en Español”’a 
Kabul Edildi. İspanyolca Avrupa Birliği projelerinde iki yıldır 
bölgemizin tek katılımcı eğitim kurumu olan TED Mersin 
Koleji’nde öğrencilerimiz proje çerçevesinde İtalya’da bulu-
nan ISA 6 eğitim kurumunun öğrencileri ile proje ortaklığını 
yürütecekler. Proje dahilinde öğrencilerimiz İtalya’daki ar-
kadaşlarıyla ortak dil olarak sadece İspanyolca’yı kullana-
caklar. Dünya insanı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen 
TED Mersin Kolejliler’e yeni projelerinde başarılar diliyoruz.
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Edinburgh Dükü ile gerçekleşen anlaş-
ma kapsamında TED Mersin Koleji Lise 
öğrencileri bugüne dek, 8 milyondan faz-
la gencin dahil olduğu Edinburgh Dükü 
Uluslararası Ödül Programına dahil oldu. 
Kolejliler okulumuzda ödül liderlerimiz ta-
rafından gerçekleştirilen sunumda proje 
hakkında detaylı bilgiler edindiler ve pro-
jeye yoğun ilgi gösterdiler. 

Proje kapsamında öğrencilerimiz Top-
lumsal Hizmet, Fiziksel Gelişim, Macera 
ve Keşif, Beceri Geliştirme ve Toplumsal 
Uyum olmak üzere 5 farklı alanda çalış-
malar gerçekleştirecek ve bu çalışmalar 
ödül liderleri ve uluslararası otoriteler ta-
rafından değerlendirilecek.

Türk Eğitim Derneği ve 
Amerikan Büyükelçiliği or-
taklığı ile gerçekleşen ve 
Çukurova bölgesinde TED 
Mersin Koleji tarafından 
desteklenen Access Sosyal 
Sorumluluk Projesi kap-

samında yapılan İngilizce 
dersleri 2014 – 2015 eğitim 
öğretim yılında da çalışma-
larına hız kesmeden devam 
ediyor. TED Mersin Koleji 
İngilizce öğretmenleri tara-
fından 1,5 sene içerisinde 
toplam 360 saat uygulamalı 
İngilizce dersi olarak ger-
çekleştirilen proje kapsa-
mında öğrencilerin kurs sü-
resince kullanacakları ders 
kitapları ve yol masrafları 
karşılanmasının yani sıra 
programa devamlılıkları zo-
runlu tutuluyor.Access Sos-
yal Sorumluluk Projesi öğ-
rencilerimizden Ümit Eşki 
Geleceğin Yıldızları kam-
pında göstermiş olduğu 
üstün başarı nedeniyle, 22 
Haziran – 11 Temmuz 2015 
tarihlerinde düzenlenecek 
olan Geleceğin Yıldızları-
Liderlik Akademisi’ne tam 
burs hakkı kazandı.

* PROJELERİMİZDEN HABERLER  

ACCESS Projemizin 
Çalışmaları Devam 
Ediyor!

TED Mersin 
Koleji’nde “The 

Duke of Edinburgh’s 
International Award” 

Heyecanı Sürüyor!

* İlk taş plak kaydınızı ne zaman yaptınız?

İlk taş plak kaydımı 1958 de yaptım. Bu plak Odeon’da 
oldu. Beni bir otelde çalıştıran menajerimle, Hilton 
orkestrası zamanlarında oluşturuldu. Onun tavassutu 
ile 6 taş plak doldurdum. Bunların ilk sözlerinin çoğunu 
yeni rahmetli olan Fikret Şeneş yazmıştı. Gerisini de ben 
besteledim. Aralarında en ünlüsü ‘’ Little Lucy ‘’ adlı parça 
oldu. Onu ‘’ Kiss Me ‘’ takip etti. Ardından ‘’ Lover’s Wish, 
Golden Hair ’’  ve benzeri şarkılar geldi. Hepsinin güzel 
yerleri oldu. 

* İlk başlarda niye yabancı müziği tercih ettiniz ve 
ardından kariyerinizde ne gibi gelişmeler oldu, size 
kimler yardımcı oldu?

O zaman için yabancı dilde şarkılar söylemiş olmamı 
irdelersek sebep şuydu. Türkiye’nin yeni bir platforma 
sıçrayışını sağlayacak, yani daha doğrusu dünya müzik 
kimliğine ulaşmak için dünyadaki diğer insanlar gibi 
bir şeyler yapmak gerektiğine inandım. Böyle yapınca 
gençlerin de hoşuna gitti. ‘’Biz demek ki dünyadan, yani 
Amerika’dan Avrupa’dan geri kalmıyoruz, biz de bu tip 
şeyler üretebiliriz’’ şeklinde düşünceler oluştu ve bu tarz 
kimlik sorgulamalarında iyi dayanaklar oldu.Sonrasında 
ben, olayın değişim kodları konusunda çok kararlı ve 
ısrarlı çalıştım. 

RÖPORTAJ : Emre Şevkin (9A) - Sude Özbek (9A)

MÜZİĞİMİZ 
ÇOK GÜÇLÜ BİR 
ÇINARINI DAHA 
KAYBETTİ

TED Mersin Koleji Ailesi olarak ülke-
miz müziğinin önde gelen değerle-
rinden Erol Büyükburç’ u kaybetme-
nin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz.

Son temsilinde TED Mersin Koleji öğ-
rencileri ile bir araya gelen ve son rö-
portajını öğrencilerimize veren usta 
sanatçı Erol Büyükburç ‘a Allah’tan 
rahmet, ailesine ve sevenlerine baş-
sağlığı diliyoruz.
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Bana inanmayan arkadaşlarım da oldu. Otelde ça-
lıştığım orkestraya bir molada ‘’ Şimdi, İngilizceden 
sonra Türkçe besteler yapacağım’’ dedim. Bana, 
batısal ve evrensel melodiler yapıyorsun ama bun-
lara Türkçe uymaz şeklinde cevap verdiler. Ben de 
aksini iddia ettim ve Türkçe sözlü besteler yaptım. 
Bu tabi ki Türkiye’de bir ilkti. Bunlar sözü, ezgisi, 
arajmanı, solisti ve vokalisti yani her şeyiyle bize 
ait olmasını isteyişimden kaynaklandı. Sonrasında 
arkadaşlarım işi başardığımda şaşırdılar, ben de 
onlara dönüp bitmediğini söyledim. ‘’ Şimdi de halk 
türkülerini aranje edeceğim.’’ dedim. Tabi böyle 
deyince hepsi bir velvele kopardı, sen jazz şarkıcı-
sısın, bu yaptıkların şimdiye kadar iyiydi normaldi 
ama sen türkücü müsün dediler. Ben de, öyle türkü 
söylemeyeceğimi, polifonik olarak söyleyeceğimi 
açıkladım. Bunu çok sesliliğe geçişin en önemli ve 
büyük adımı olarak görüyorum. Anadolu Rock’ a 
da geçişin yolu oldu zaten bu. Bugüne kadar 300’e 
yakın türküyü aranje ettim, çoğunu da yaptığım 28 
filmde kullandım. O şarkılarla kendi yaptığım öz-
gün bestelerim, İngilizce sözlü bestelerim ve kıya-
fet devrimim olayın tutulmasında ve sevilmesinde 
etken oldu. 

*Sinemaya nasıl başladınız?

Okullarda konserler verirken şimdi de film çevirme-
liyim dedim.Hiç unutmuyorum Ben bunu isterken 
bir gün evimizin kapısı çalındı. Kapıyı açıp baktı-
ğımda Orhan Elmas’ı gördüm. O dönemin en iyi reji-
sörlerinden biriydi. Bana film teklifinde bulundu. Bu 
benim için çok önemli bir süreç ve adımdı. Film tek-
lifini kabul ettim ve filmde de 12-13 tane şarkı söyle-
dim. Yani benim için klip gibiydi. Dolayısıyla ilk klip 

kavramı da o zaman oluştu. 
*Çoğu zaman kendi kıyafet-
lerinizi tasarlayıp giymişsi-
niz. Böyle bir şey yapmak na-
sıl aklınıza geldi?

Türk popunun gelişmesi ve du-
yulması konusunda en büyük 
referanslardan biri de buydu as-
lında. Değişen şartları en iyi şe-
kilde yansıtan türden bir vitrindi. 
Böylece hepsinden ayrı olan ve 
diğer her şeyden farklı bir ekol 
yapılandı. Peki, neydi bu ekol? 
Yeni kimliğini arayan ve bulma-
ya çalışan, o zamanlar arajman 
ya da hafif müzik olarak adlan-
dırılan sonra pop müzik olarak 
isim değişikliğine uğrayan yeni 
tarzdı. Bu da üçüncü bir sürecin 
ortaya çıkışıydı. Bu önce alt ya-
pısı oluşan topuzdan bu yana 
süregelen musikimizdir. 

* Günümüz müziğiyle sizin zamanınızda yapı-
lan müziği karşılaştırdığımızda fikirleriniz ne 
yönde?

Osmanlı Dönemi’nde Klasik Türk Müziği kimliği or-
taya çıkmıştır. Ardından dünyanın değişen şartları-
na uygun bir müzik tarzı saptamamız gerektiğine 
inandığımdan kendimi ortaya attım ve ben bu işi 
başardığıma inanıyorum. Ben birçok alanda dev-
rimsel yönden bir kitap yazdım. Yeni yarattığım 
ekoller için, bunları belirleyici nitelikte üniversiteler-
de müzikli paneller yapıyorum. Bu panellerde yeni 
saptadığım ekollerin örneklerini ortaya koyuyorum 
ve açılımını yapıyorum. Bu yeniden Türk popuna 
istihdam kazandırma projesi oluyor. Çünkü bana 
göre hep bilindik bir kalıba göre gidiş olayı mono-
tonlaştırır ve kısır döngüye sokar. 

* Günümüz müziği hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

Bugün sözel dokusu ve ezgisiyle birbirine benze-
yen, hep aynı tarz şeyler yapılıyor. Biraz işin kolayı-
na kaçılıyor ve kazanç amaçlı çalışılıyor bence. Bu 
müziğe değil, kişinin kendine hizmeti oluyor. Bu da 
tabi ki kendilerine göre bir uğraş ve savaş ama pop 
müzik önemlidir.Gelişim ve değişim içermelidir. 
Dolayısıyla dünyanın neye göre değişip şekillendi-
ğini bilip bunu müziğe yansıtmak gerekir.

Müziğe eğiliminiz ve konservatuarda okuma 
isteğiniz Adana’da aileniz tarafından nasıl 
karşılandı?

Ben doğma büyüme Adanalıyım ama eğitimimi 

Adana’da almadım. Ben küçükken ablam zaten evde 
piyano çalardı, polifonik müziğe biz ailecek eğilim-
liydik, hepimiz seviyorduk. Polifonik müzik benim 
zihin ve düşünce yapıma uygun gelen bir müzik tü-
rüydü. Ama biz insanlar olarak makamsal sisteme, 
Türk musikisine kendimizi daha yakın buluruz. Ona 
alışmışlığın kolaycılığıyla yaşarız ve polifonik müziği 
bir türlü hayatımıza geçiremeyiz. Polifonik müziğe 
yönelik besteler yapamayız ve buna eğilimimiz ol-
madığından anlayamayız da. Bunu çok samimi söy-
lüyorum. Ama polifonik müziğe alışmamız lazım.Bir 
gün Beşiktaş’ta idim. Kendi işlerimi hallediyordum. 
Ünlü usta Cemal Reşit Rey’i gördüm. Rahatsız etmek 
istemediğim için yanına gitmedim. Sonrasında o beni 
gördü, bir usta edasıyla beni yanına çağırdı.‘’ Ben sizi 
ve müziğinizi uzun süredir takip ediyorum, ne yap-
mak istiyorsunuz, bana açıklayabilir misiniz? ‘’ dedi. 
Ben de ‘’ Hocam, açıklayayım…’’ dedim. ‘’ Siz Türk Beş-
leri olarak çok güzel şeyler yapıyorsunuz, gerçekten 
Atatürk’ün düşüncesine uygun hareket ediyorsunuz 
fakat; yaptığınız yapıtlar entelektüel bir zümreye bile 
çok zor hitap ediyor. Öncelikle halkı eğitmek lazım. 
Ben sizin gitmek istediğiniz yolun arasındaki ada-
mım. Sizi oraya taşıyacak kişi benim. ‘’ kızdı ve köpür-
dü ama zamanla beni anladı.

Benim üçüncü adımım Türkiye’nin en büyük eksik-
liklerinin olduğu ekolleri içeriyor. Şimdi ben bunları 
anlatırken insanlara masal ve hayal ürünü gibi geli-
yor. Ama şunu bilin ki ben öldükten sonra kimse kal-
kıp böyle bir iddiada bulunmayacak. Belki birinin yal-
nızca bir ekol konusunda bir savı, düşünceleri, ortaya 
koyacak bir şeyleri olabilir, ama ben Allah’ın bana 
bu konuda gerçekten özel bir görev verdiğine inanı-
yorum. Ben bunu biliyorum ve bu çok önemli. Bunu 
kendini büyütmek ya da megalomanlık olarak algı-
layabilirsiniz. Ama ben bunu yerine getirmek istiyo-
rum. Böyle düşünmeseydim Erol Büyükburç olamaz-
dım, bu pop ekolünü kuramazdım. Bazen bir şeyleri 
anlatmak için insanları acıtmak gerekebilir. Bir gün bir 
televizyon programında Tevfik Yener benden o güne 
kadar yaptığım yenilikleri bir cümleyle ifade etmemi 

istemişti. Ben de ‘’ Osmanlı çınarında Atatürk çiçekleri 
açtırdım’’ dedim. 

* Bugünün gençleri olan bizlere güveniyor mu-
sunuz?

Şöyle ki, sizlerin tek eksiğiniz ebeveynlerinizin çok 
sesli müziği bilmemesi. Bu eğitim size verilmiyor. Do-
layısıyla ben size ne kadar bunları anlatsam da bura-
ya geçiş çok zor olacaktır. Zekanız, aklınız, her şeyiniz 
yeterli… örneğin torunumun baş ucunda her gün kon-
çerto, senfoni müzikleri çalıyor ve onun beyni artık bu 
yönde şekillendi. İşte buna giden yola böyle hazırlan-
mak lazım.

Sporlar ve benzeri şeyler için sponsorlar inanılmaz 
miktarlarda paralar harcıyor. Bir gün biri gelse ve 
‘’Erol Büyükburç, senin aklından ve düşüncelerinden 
hiçbir şüphem yok. Sen bu memleket için bir şeyler 
yapmak istiyorsun. Sen ölmeden önce tüm istekleri-
ni yapmak için ve düşüncelerini gerçekleştirmek için 
her şeyi ben finanse ediyorum. ‘’ dese gerçekten bu 
külliyat tamamlanır. Ama bu dünyanın en enteresan 
tohumu olur. Kocaman, devasa bir tohum… Ama o 
tohumu insanlara tekrar okutmak lazım. Yani o tohu-
mun yanına koyduğun kitapçık diyecek ki ‘’ Ey millet! 
Bu tohumun içinde sizin bilmediğiniz 15 ekol yatıyor. 
Bunlar kültürel boyutta hazineden daha değerli. Bunu 
açın ve anlamaya çalışın.’’ Bunlarla okullara uzanmak 
lazım, bunların müfredata girmesi lazım. Benim dü-
şündüğüm olayı ben öldükten sonra kimse düşün-
meyecek. Bunu çok samimi söylüyorum. Özel olma-
sam o kuklaları, 120 tane kuklayı yapamazdım. Ben 
kimim, ben de bilmiyorum. Ama bu ülkeye hayır için 
geldim. Evliya olabilirim, alim olabilirim, dahi olabili-
rim, ne olduğumu da bilmiyorum. Ama söyledikleri-
mi yapmak istiyorum. İşte bu böyle çözülebilir, ben o 
tohumu oluşturabilirim.

Günümüz dünyasının içinde insanların kendini inter-
nete ve diğer gereksiz şeylere kendini kaptırmış bir 
şekilde nasıl ilerlediğini görüyorum. Örneğin iki insan 
yan yana geliyor, ellerinde telefonlar, ve yalnızca on-
larla ilgileniyorlar. Biri diğerine bir şey söylediğinde 
geçiştiriyorlar. Yüzlerine bakmıyorlar. Nedenini so-
runca da ‘’ Biz böyle alıştık… ‘’ diyorlar. Saygı olayı biraz 
çürüyor ve yok oluyor. Saygısızlıkla girişimcilik ayrı 
boyutlardır. Böyle olursa bireysel olarak gelişirsiniz, 
ama ortak gelişimi sağlayamazsınız. Oysa biz ortak 
çalışarak Türk popunu kurduk. Ben düşüncelerimi 
söylediğim zaman kendime mürit buldum. Şimdi ise 
bu çok zor. 



TEOG Hazırlık Sürecinde 
Öğrencilerimize Kişiye Özel 
Çalışma Programı

TED Mersin Koleji Rehberlik Servisi tarafından 7. ve 8. 
Sınıf öğrencilerimize düzenli ders çalışma alışkanlığı 
kazandırmak ve öğrencilerimizi TEOG Sınavlarına ha-
zırlamak amacıyla her öğrencimize özel ders çalışma 
programı hazırlanmaktadır.Hazırlanan programlar dü-
zenli olarak rehberlik servisi ve eğitim koçu tarafından 
kontrol edilerek sene sonuna kadar devam etmektedir. 

Öğrencilerimiz TEOG 
Sınavları Öncesi 
Yoğunlaştırılmış 
Akademik Kamp 
Programında!
Öğrencilerimiz TEOG Sınavları öncesi TEOG 
hazırlıkları kapsamında arttırılmış ders saat-
leri , kazanım odaklı deneme sınavları, hafta 
içi okul saatlerinden sonra uygulanan ADP 
(Akademik Destek Programları) ve hafta sonu 
kurslarının dışında yoğunlaştırılmış akade-
mik kamp programına dahil oluyorlar.TED 
Mersin Koleji olarak eğitim ve öğretimin sa-
dece okulda gerçekleşeceği ilkesinden yola 
çıkarak hayata geçirdiğimiz bu program ile 
öğrencilerimiz ölçme değerlendirme depart-
manımızın raporlamaları ışığında geriye dö-
nük eksiklerini tespit ediyor ve öğretmenleri 
ile bire bir çalışma fırsatı yakalıyorlar. 
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TEOG 
KORKSUN 
BENDEN! 
BEN 
TED’LİYİM...

TEOG Sınav Sistemi Konusunda Bir Eğitimci 
Olarak Düşünceniz Nedir?

Ülkemizin uzun yıllardır gündeminde bulunan 
merkezi sınavlar ve bu sınavlarla öğrenci alımı;  
TEOG (Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş) ile 
birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Yaklaşık 60 yıl-
dır 8. sınıflara liseye geçerken uygulanan bir çok 
sınav modelinden sonra TEOG  öğrenci ve okulu 
barıştırmış, sistemi kısmen rahatlatmıştır.

TED Mersin Kolejinde TEOG Sınavlarına Ha-
zırlık Kapsamında Yapılan Çalışmalar Neler-
dir?

TED Mersin Koleji olarak öğrencilerimizi her türlü 
ulusal ve uluslararası  sınava en iyi şekilde hazırla-
mak , dereceler elde etmek alışkanlığımız olmuş-
tur. Sınavlarda elde edilen başarılar birlikte yapı-
lan takım çalışmasının ürünüdür. Periyodik olarak 
veli toplantıları yaparak TEOG sistemi , önemli 
paydaşımız olan anne ve babalarımıza anlatılır , 
çocuklarda oluşabilecek kaygı böylece azaltılmış 
olur. Okulumuzda TEOG hazırlıkları kapsamında 
her sene ders programının dışında  toplam 1400 
saat ek ders ve tamamlayıcı kurs yapılmaktadır. 
12 tanesi 1.dönem 12 tanesi 2.dönem olmak üzere 
24 adet kazanım değerlendirme (deneme sınavı) 
uygulanarak öğrenci gelişimleri 15 günlük periyot-
larla takip edilmektedir. Bu sınavların sonuçları 
öğretmenler tarafından incelenerek öğrencilerin 
varsa eksikleri giderilmektedir. 

Ortaokul Müdür Yardımcımız İrfan 
Polat ile TED Mersin Koleji’ nde TEOG 
Süreci ve Yapılan Çalışmaları Konuş-
tuk...

TEOG sınavları öncesi öğrencilerimiz yoğunlaştı-
rılmış soru kamplarına alınarak motive edilir. TED 
Genel Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı’ nın yakın 
işbirliği ile öğretmen kadrolarımız TEOG sınav sis-
temi ve ders kazanımları konusunda en güncel 
bilgilere sahip olmaktadır. 

TED Mersin Koleji’ nin TEOG sonuçlarında 
her yıl yükselen bir başarı grafiğine sahip ol-
masını neye bağlıyorsunuz?

TEOG ve diğer merkezi sınavlarda başarılı olma-
mız sadece iyi akademik kadrolara  sahip olma-
mız , güçlü destek –kurs programları uygulama-
mız veya çok iyi yayınlar kullanmamızdan değil, 
eğitime çok yönlü bakışımızdan kaynaklanmak-
tadır.Bir öğrenci ancak çok yönlü gelişirse kendini 
iyi ifade eder ve onu başarıya götürecek zihinsel 
gelişime sahip olur. TED Mersin Koleji olarak öğ-
rencilerimiz ile yaptığımız tüm sosyal etkinlikler, 
aktiviteler,projeler,geziler  ile  özgüvenlerini arttı-
rarak  onların daha iyi karar verici birer birey olma-
larını sağlarız.
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TED Mersin Koleji’nde Dünya Standartlarında 
Teknoloji Yatırımları hızla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında;

•Kampüslerimizde yüksek hızlı metro internet hiz-
meti verilerek, öğrencilerimizin ve öğretmenlerim-
izin dünya’ya daha hızlı, rahat ve güvenli ulaşmaları 
sağlanacaktır
 
•Kampüslerimizin iç ve dış alanlarını, sınıflar ve 
sosyal aktivite alanlarında kablosuz internet alt-
yapısı ile kontrollü ve güvenlikli internet kullanımı 
kampüsün her noktasından sağlanacaktır.

•Kampüs iç ve dış alanlarında yüksek çözünürlüklere 
sahip Türkiye’de eğitim sektöründe ilk olarak kul-
lanılacak olan 4 MegaPiksel Full HD Akıllı Algılama 
ve Takip Kameralar ile eğitim alanlarının tamamın

da sabit kamera ve mobese kontrollü kameralar 
ile öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve çalışan-
larımızın güvenliği en üst düzeyde sağlanacaktır.

•Kampüsümüzün tüm kapalı alanlarında uluslara-
rası sertifikalara sahip Adresli Yangın Algılama ve 
Duman Tespit sistemi ile acil durumlar önceden 
tespit edilecektir. 

* “Akıllı TED Akıllı KAMPÜS” projemiz kapsamın-
da kampüslerimizin tüm alanlarında fiber altyapısı 
oluşturularak geleceğe uygun projeler geliştirmek 
için yüksek hızda altyapı tesis edilecektir. 

“Akıllı TED, Akıllı 
KAMPÜS” projesi 
için ön çalışma 
ve fizibilite 
çalışmalarını 
tamamlayan 
kurumumuz 
Türk Telekom 
A.Ş,  SophiaTech 
Bilişim ve Güvenlik 
Sistemleri, 
Sürat Elektrik 
ve Otomasyon 
Sistemleri firmaları 
ile gerçekleştirilen iş 
birliği anlaşması ile 
bilişim ve teknoloji 
altyapı çalışmalarına 
başladı.

Akıllı TED,  Akıllı Kampüs

SüratElektrik
Elektrik Taahüt & Mühendislik
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Gelibolu Savaşı’nın ardından tam 100 yıl geç-
ti! Cepheden dönen son Anzak askeri bundan 
12 yıl önce kardeşlerine kavuştu. Ama 100 yıl 
önce bu topraklarda ölenler hala 20’li yaşla-
rındalar. Onlar genç ölüler! Biz yeni kuşaklar 
onlara çok şey borçluyuz. TED Mersin Koleji 
öğrencileri atalarına olan bu borcu kısmen de 
olsa ödemek, yeni kuşakların Çanakkale’yi ya-
kından tanıması ve yaşanan insan hikayeleri-
nin iki tarafının da bilmesi amacıyla anlamlı bir 
yola çıktılar. 

Projelerine “2 Siper 1 Mektup” adını veren Ko-
lejliler, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 1934 
yılında yaptığı konuşmayı projelerinin ana re-
feransı kabul ederek çalışmalarına başladılar. 

TED Mersin Koleji Öğrencilerinden 
Dünya Çapında Bir Çanakkale Projesi
TED Mersin Koleji öğrencileri 
Çanakkale Zaferimizin 100. 
Yılında “2 Siper 1 Mektup” projesi 
ile “Gelibolu Ruhu”na dünya 
çapında ses getirecek bir 
çalışmaya imza atıyor. 

Öğrencilerimiz Projelerini desteklemek için;
• “Anzak Anıtı-57.Alay Anıtı” simgeli tişörtler tasarla-
dılar.Tüm öğrencilerimiz tişört üzerine düşünceleri-
ni birer cümle ile belirterek  imzalarını attılar. İmzalı 
tişörtler hem Avusturalya Savaş Müzesi’ne hem de 
Çanakkale Müzesi’ne gönderildi.

• Özel olarak tasarladıkları “100.Yıl Hatıra Madalyası” 
nı Anzak ailelerine  ve Avusturalya Savaş Müzesi’ne 
gönderdiler. 

• Proje ile ilgili iletişime geçtikleri  yazar ve karikatü-
ristlerden “GELİBOLU RUHU”na uygun olarak birer 
mektup yazmalarını ve karikatür çizmelerini istedi-
ler .Bu mektup ve karikatürlerden  kendilerine ula-
şanları  projelerine dahil ettiler.

İbrahim Naci’ye Mektuplar:

Projenin ikinci kısmını  Çanakkale şehidi Teğmen İb-
rahim Naci’ye mektuplar oluşturuyor. Bildiğiniz gibi 
bu ismi Türkiye Seyit Ahmet SILAY’ın sayesinde öğ-
renmişti. 

Öğrencilerimiz İbrahim Naci’nin hayat hikayesi ve 
günlüğünden çok etkilendiler.Ona ve onun şahsında 
tüm şehitlerimize hitaben birer mektup kaleme aldı-
lar.12-13 yaşlarındaki çocuklarımızın yazdığı duygu 
ve tarih bilinci dolu İbrahim Naci mektupları Seyit Ah-
met Sılay’ın kurduğu ÇANAKKALE MÜZESİ’ne gönde-
rildi. 

Proje kapsamında 100 yıl sonra savaşın coğrafyasın-
dan yazılan mektuplar, Gelibolu’da savaşan Anzak 
ve Mehmetçiklerin evlatlarına ulaşacak; böylelikle 
hayatını kaybedenler proje ile yad edilmiş olacaklar. 
oluşturuldu. Bu mektuplar iki kısma ayrıldı 

Anzak ailelerine ve torunlarına  
yazılan mektuplar:

Öğrencilerimiz Anzak ailelerine ve torunlarına hi-
taben mektup yazdılar. Bu mektupların İngilizceye 
çevrilerek Avusturalya Büyükelçiliği aracılığıyla An-
zak ailelerine ulaştırılması sağlandı. 

Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği bu son derece 
anlamlı proje bir çok ulusal ve uluslar arası basın-
da  geniş yer aldı. Öğrencilerimiz Avustralya’nın 
Dünyaca Ünlü Radyo ve Televizyon kuruluşu 
ABC’ye konuk oldu. ABC radyoda Michael Brissen-
den’in konuğu olan öğrencilerimiz ve danışman 
öğretmenleri gerçekleştirdikleri bu uluslararası 
projenin önemi ve amacını paylaştılar. Canlı yayı-
nın sonunda öğrenci temsilcimiz Anzak ailelerine 
yazdıkları mektuplardan bir tanesini İngilizce ola-
rak programı dinleyen binlerce kişiyle paylaştı. 

Tüm bu materyallar ve çalışmalar yıllar sonraya 
kalır mı bilinmez; ama inanıyoruz ki Anzak genç-
leri ile Türk gençleri arasında köklü bir dostluğun 
başlamasına vesile olur ve yeni kuşaklarda Ça-
nakkale ruhunun oluşmasına katkı sağlar 
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TED Mersin Koleji öğrencileri, öğretmenleri ve 
idari çalışanları tarafından aylardır süren hazırlık 
çalışmaları sonucunda TED Mersin Koleji Resim 
Sergisi Denizcilik Müzesi’nde ziyaretçilerinin be-
ğenisine sunuldu.

Serginin açılışına Mersin Milletvekili İsa Gök, 
Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Hakan Kuzu, 
Yönetim Kurulu Başkanımız Orhan Özdemir, ida-
recilerimiz,  öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, ve-
lilerimiz ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan TED Mersin Koleji 
Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öz-
demir, sergiye emeği geçen öğretmen ve öğren-
cilerimize teşekkür etti. TED Mersin Koleji Görsel 
Sanatlar Zümresi başkanı Nezihe Budur; 
“Kesitten Yoruma Öğrenci Ve Öğretmen Resim 
Sergimiz” için öğrencilerimiz kendi seçtikleri res-
samların eserlerinden kesit alıp, bilgileri çerçeve-
sinde yorumlayarak özgün çalışmalarını oluştur-
dular. Öğretmenlerimiz ve idari çalışanlarımız da 
kendi alanlarının dışında bilgilenmek ve öğrenci-
lere örnek teşkil etmek amacıyla resim çalışma-
larımıza katılarak öğrencilere farklı bir bakış açısı 
kazandırdılar.” şeklinde düşüncelerini ifade etti. 

TED Mersin Koleji 
2014/2015 Resim Sergisi
Mersin Denizcilik 
Müzesi’nde Sergilendi!

Hepimiz yardım alsak da almasak da PDR 
birimimizin varlığından haberdarız. Fakat, 
ağladığımızda, notlarımız düştüğünde, 
ailevi sorunlar yaşadığımızda yanımızda 
olan bu birimin işlevlerini, amaçlarını ve gö-
revlerini ne kadar iyi biliyoruz? 

PDR Birimimizin Zümre Başkanı ve lisenin 
Rehberlik Danışmanı Gül Sezgin Kayadelen 
ile bu konuları daha ayrıntılı öğrenmek için 
bir araya geldik. Son derece aydınlatıcı ve 
keyifli geçen bu sohbet adına Sezgin Öğret-
menimize teşekkür ederiz. 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik nedir ve 
görevleri nelerdir?

Rehberlik birimi, bireyin kendini tanıması, bireyin 
problem çözme becerisini geliştirmek, bulunduğu 
ortama uyum sağlamasını sağlamak, olanakları ve 
bulunduğu ortama yaşadığı topluma uyum sağla-
masında yardımcı olmak, yönlendirici olmak, arka-
daşlık ilişkilerinde destek olmak, kişisel gelişimleri-
ne, eğitsel, mesleki, geleceğe yönelik, çalışmaları 
içeren, sistematik şekilde yapılan bir yardım süreci-
dir. Bizim de okulda yürüttüğümüz süreç bu şekilde 
işler. 

TED Mersin Kolejinde, Psikolojik Danışmanlık 
ve Rehberlik Biriminin çalışma esasları neler-
dir?

Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise olarak bir bün-

yede toplanan PDR Birimi, k12 bütünlüğünde bire-
yin kendini tanıması, gelişim dönemi özelliklerini 
göz önüne alarak öğrencilerin gelişiminin gözlem-
lenmesi, bu konuda sınıf öğretmenleri ve branş öğ-
retmenleri ile işbirliği içinde olarak öğrenciyi, geli-
şim döneminin özelliklerine göre, beceri geliştirme 
ve problem çözme yeteneği kazandırmaya yönelik 
çalışmalar tüm sınıf düzeyleri için geçerlidir. Bu ko-
nularda veli ile de işbirliği içinde olunmalıdır.Çünkü 
okul, öğrenci ve veli bütünlüğü sağlanmazsa, başa-
rıya ulaşılamaz. Özellikle anaokulu ve ilkokulda veli 
- okul işbirliği hayati bir önem taşımaktadır. 

Okuldaki her bölümle birlikte çalışılarak her sınıf dü-
zeyi gerekiyorsa grup etkinlikleri, gerekiyorsa birey-
sel görüşmeler yapılarak; özgüveni yüksek, yaşa-
dığı toplumun kültürünü, kurallarını, geleneklerini 
bilen, gelişime açık, kendini doğru ifade edebilen 
saygılı bireyler yetiştirilmesine destek vermek  PDR 
Biriminin temel amacıdır. 

RÖPORTAJ : Merve Sezer TOPÇU (11-C)

PDR BİRİMİMİZ



5756 TED MERSİN KOLEJİTED MERSİN KOLEJİ AĞUSTOS 2015 / BÜLTENAĞUSTOS 2015 / BÜLTEN

Eğitim ve akademik başarı hakkında, PDR 
Birimi tarafından yürütülen çalışmalar 
nelerdir?

Okulda yapılan her çalışma bir birliktelik içinde 
yapılır, yanİ çoğu çalışmanın amacı zaten başarı-
yı sağlamak ve arttırmak üzerinedir. Örneğin; bir 
öğretmen dersi anlatırken PDR Birimi öğrencinin 
dersin anlatılış şeklinde, algılamasında bir sıkıntı 
olduğunu fark edip bunu öğretmenle paylaşarak 
başarının ve dersteki algının en üst düzeye çık-
masını sağlar. Derse karşı önyargılar varsa bunlar 
kırılmaya çalışılır ve dersi sevme, bununla bera-
ber başarı sağlanır. Öğrencinin önyargısını kırmak 
için öğretmenle ortak çalışılır.Öğretmen, öğren-
ciye, dersle ilgili, yapabileceği düzeyde görev-
lendirmeler verebilir. Okulumuzda bir Akademik 
Destek Programı halihazırda uygulanmaktadır.
Yönetim, öğretmen zümreleri ve pek tabii PDR ta-
rafından da bu program desteklenmektedir. PDR 
Birimi, öğrencilerle etkili ders çalışma, etkili ders 
dinleme üzerine sohbetler yapar. Çünkü çoğu 
öğrenci doğru ders çalışmayı ve doğru dinlemeyi 
sağlayamamaktadır. Öğrencilerle beraber, isteğe 
bağlı çalışma programları hazırlanabilir. Çalışma 
programının takibi de yapılır ama bu tabii ki ancak 
öğrencinin isteği ile başarıya ulaşan bir yöntem-
dir. 

Deneme sınav sonuçları takip edilir. Deneme sı-
navlarının sonucunda, öğrenciyle zorlandığı ders-
ler üzerine konuşulur. Bu konuşmalar bireysel 
yapılabilir, grup olarak yapılabilir, konferans şek-
linde yapılabilir veya bültenler üzerinden bilgilen-
dirme şeklinde yapılabilir. 

Öğrencileri meslek seçimleri için 
yönlendirmek adına PDR Birimi neler yapar?

Öğrencinin ders seçimi sırasında (10. Sınıftan 11. 
Sınıfa geçerken yapılan), öğrenci yakından takip 
edilir. İlgisinin ve yeteneğinin olduğu kısımlar, 
dersler belirlenir, öğretmenlerle görüşülür. Kari-
yer Günleri kapsamında farklı mesleklerden kişi-
lerin okula gelmesi sağlanarak öğrencinin farklı 
mesleklerle ilgili bilgisinin artması ve kendisi için 
en iyiye en uygun olana karar vermesi sağlanır. 
Öğretmenlerle olan ilişik asla kesilmez ve öğren-
ci yakından takip edilir. Kulüp çalışmaları ve fa-
aliyetlerle öğrencilerin içlerindeki yeteneklerini 
keşfetmeleri ve içine kapanık öğrencilerin kabuk-
larını kırmaları sağlanmaya çalışılır. Öğrencinin ve 
öğretmenlerin, öğrenci hakkında bilgi edinmesi 
amacıyla anketler düzenlenir ve sonuçları değer-
lendirilir. Öğrenci, üzerinde baskı kurulmadan, 
hayalleri ve yetenekleri doğrultusunda bir meslek 
seçmesi için yönlendirilir. 

PDR Birimi ile ders çalışma programı uygula-
yan öğrencilerin başarılarında ne tür bir artış 
gözleniyor?

Bir çizelge öğrencinin günlük planına göre beraber 
hazırlandıktan sonra (spor, özel ders vb. göz önün-
de bulundurularak) öğrencinin programı doğru 
anlaması sağlanır. Öğrencinin bir derse çalışması 
istenmez, dersin içeriğini doğru anlayarak doğru 
şekilde çalışması gerekir.  Doğru şekilde ders çalı-
şan öğrencilerdeki başarı artışı gözle görülenin üs-
tündedir. 
Süreçten çok hızlı sonuç bekleyen öğrenciler prog-
ramın başarılarını arttırmadığını söyleseler de, uzun 
vadede uygulanırsa etkili bir program oluşturulur. 

11. sınıftan 12. sınıfa geçen YGS öğrencilerine 
ve 7. Sınıftan 8. Sınıfa geçen TEOG öğrencileri-
ne etkili ders çalışma konusunda önerileriniz 
nelerdir?

Bir 11. Sınıf öğrencisinin yapması gereken ve ders 
çalışmanın temeli olan düzenli bir ders çalışma or-
tamı ve alışkanlığı kazanmaktır. Dikkat süresini art-
tırmak, belli bir süre oturup ders çalışabilmek gere-
kir. 

Yaz tatili ile beraber öğrencilerin bir süre yılın yor-
gunluğunu üzerinden atmaları, dinlenmeleri gere-
kir. Çünkü önlerinde çok uzun bir süreç vardır. Öğ-
renci bu süreç içinde ders çalışmaktan sıkılmayı ve 
ders çalışmaktan bıkmayı en aza indirmek adına, 
yaptığı ders programına, kendisini dinlendirecek ve 
kafasını bir süre dağıtacak aktiviteleri de eklemeli-
dir; spor, arkadaşlarla vakit geçirme ve kitap okuma 
gibi. Zaman yönetimi çok önemlidir.
 
Yaz aylarında geriye dönük tekrarlara başlanabilir. 
Bir program oluşturularak, çalışılması gereken ko-
nular günlere dağıtılabilir. Tekrar, soru çözümleri 
yapılabilir; dinlenmeler de unutulmamalıdır tabii. 

Bir öğrenci süreci yönetmek adına nasıl bir ça-
lışma programı hazırlamalıdır ki, ileri zaman-
larda sıkılmadan süreci tamamlayabilsin?
 
Sınava hazırlanan bir öğrenci okuldan sonra en az 
3 saat ders çalışabiliyor olmalıdır. Bu saatleri 45 da-
kikalık periyotlara bölebilir; böylece en etkili çalış-
mayı sağlayacaktır. Aralarda 10 dakikalık molalar 

verip kendini dinlendirebilir. Bu molalarda kalkıp su 
içmek, müzik dinlemek beyni dinlendirmek adına 
iyi bir fikir olabilir. Bu periyotlar arka arkaya olmak 
zorunda da değildir. Bir öğrenci kendini nasıl rahat 
hissediyorsa öyle çalışmalıdır. Bununla birlikte pa-
zar, cumartesi ya da cuma akşamını kendine ayır-
malıdır. Kendini uzun süre sıkan bir öğrenci bir süre 
sonra bıkar, bu da ders çalışmayı engelleyen bir du-
rumdur. Bundan kaçınmak için programın düzeni 
ve dengesi iyi ayarlanmalıdır. 

Önceki yıllara göre değişen durum ise, artık sınava 
çalışmanın daha öncelikli, diğer olguların ise daha 
arka planda olmasıdır. 

Bir konuda eksik varsa, bazen bu eksiği kapatmak 
çok uzun süre alabilir. Sınava hazırlanmak sabır, 
kararlılık ister çünkü. Hemen mükemmel sonuç alı-
namayabilir. Fakat öğrenci yılmadan çalışmaya de-
vam etmelidir, başarı elbet gelecektir. 

Bu konuda bir hedefinin olması çok önemlidir çün-
kü hedefler, iradeyi getirir. 

Okulumuzda, PDR’den daha farklı ilerleyen bir 
danışma çalışması olan Eğitim Koçluğu Siste-
mi de uygulanmakta. Bu sistem nasıl ilerler?

Ortaokul ve lisede uygulanan eğitim koçluğu siste-
mi; müdür, müdür yardımcısı, eğitim koçu ve okul 
rehber öğretmeni arasındaki işbirliği ile ilerler. Yapı-
lan anketlerde öğrencilerin bu sistemden memnu-
niyet oranı oldukça yüksek çıkmıştır. Bir öğretmene 
on civarında öğrenci düşmektedir ve öğretmen öğ-
rencilerin hem akademik başarısının takibini yapar, 
hem kişisel sıkıntıları, sorunları varsa öğrencinin bu 
sorunları çözmesine yardımcı olur.  Yani bu sistem-
de, daha bireysel ve çok yönlü bir takip ve paylaşım 
söz konusu. Eğitim koçu ve öğrenci gerektiğinde 
rehber öğretmenine veya idareye başvurarak so-
runların çözümü konusunda beraber bir çalışma ve 
işbirliği ortamı yaratılabiliyor. Bu sayede öğrenciye 
daha etkili şekilde ulaşabilme hedefleniyor. 

Aldığımız bilgiler doğrultusunda PDR birimimizin 
bizler için ne kadar önemli bir birim olduğunu tek-
rar anlıyor ve bu bilgileri keyifli bir sohbet eşliğinde 
bize aktardığı için Sezgin Öğretmenimize teşekkür 
ediyoruz.
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TED Mersin Koleji Lise Kampüsü’ nde devam 
eden yenilenme çalışmaları ile lise öğrencile-
rimiz uluslararası okul standartlarının üzerine 
çıkıyor. 

Kolejliler gerçekleşen çalışmalar ile Apple Di-
gital Library (Apple Dijital Kütüphanesi), TED 
Lounge ve Yeni Bilim ve Teknoloji Laboratuva-
rına kavuşacaklar.

TED Mersin Koleji öğrencileri kurumumuzun 
ikinci Apple Eğitim Teknolojileri projesi olan 
Apple Digital Library (Apple Dijital Kütüphane-
si) ile dünyanın önde gelen kütüphanelerine 
ve değerli akademik araştırmalara online yol-
la ulaşacaklar ve gerçekleştirmek istedikleri 
araştırmaları hayata geçirebilecekler. 

Bunun yanı sıra  Lise öğrencilerimiz Alman-
ya’dan gelecek olan ileri teknoloji Bilim ve 
Teknoloji Laboratuvarı’ nda fizik, kimya ve bi-
yoloji alanlarında yaptıkları deney ve gözlem-
leri uluslararası seviyelere taşıyacaklar. Ayrı-
ca önümüzdeki yıl hem lise hem de ortaokul 
kadememizde alanında uzman laborantımız 
öğrencilerimizle birlikte bilimsel çalışmalar 
gerçekleştirecek. 

Lise öğrencilerimiz gün içerisindeki yoğun 
tempolarının yorgunluğunu TED Lounge’ da 
atacaklar. Tamamen modern bir mimari ile 
tasarlanan TED Lounge öğrencilerimize kon-
forlu bir yaşam alanı sağlayacak. 

Devam eden tüm bu çalışmalar sonucunda 14 
Eylül 2015 günü kolejliler yeni lise kampüsleri 
ile eğitim-öğretim yılına başlayacaklar.

TED Mersin 
Koleji Lise 
Kampüsü 

Tamamen 
Yenileniyor!
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Kapalı Spor Salonumuzda gerçekleşen kut-
lamalarımız lise müdür yardımcımız Hayrul-
lah Şahin’in günün anlam ve önemini belirten 
konuşmasıyla başladı. Kolejliler hep birlikte 
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudular. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa şiiriyle devam eden 
etkinliğimizde öğrencilerimizin sunduğu pi-
yano resitali büyüledi. Ortaokul koromuzun 
seslendirdiği parçalar ve lise okul orkestramızın 
performansı töreni izleyen öğrencilerimizin 
coşkusunu arttırdı.

9. ve 10. Sınıf öğrencilerimiz Kırklareli Yöresi 
Halk oyunları ve Zumba Dansı ile izleyenlere 
keyifli anlar yaşattılar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Şenliği etkinliklerimiz öğrencilerimizin katıldığı 
sportif etkinliklerle devam etti.

19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor 
Şenliği TED 
Mersin Koleji’nde 
Coşkuyla 
Kutlandı

Lise Öğrencilerimizden 
Geleneksel Masal 
Günü 
Bu yıl yedincisi düzenlenen 
“Geleneksel Masal Günü”nde lise 
öğrencilerimiz muhteşem şovlarıyla 
göz doldurdu! 

Yaratıcı yazarlık tekniğini kullanarak günümüze ka-
dar gelen masalları yeniden yazan ve yorumlayan 
öğrencilerimiz, yazarlıklarının yanı sıra yönetmenlik 
yapma başarısını da gösterdiler. 

Bir masalı yazan, yöneten, masalları için dekor ve 
kostüm tasarlayıp hazırlayan 9,10 ve 11. Sınıf öğren-
cilerimiz ekip ruhuyla hareket ederek her şeyi başa-
rabileceklerini bir kez daha kanıtladılar. 

9 farklı masalı izleyiciyle buluşturan Kolejliler aka-
demik başarılarına sosyal başarılarını da ekleyerek 
TED’li olmanın hakkını verdiler.
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Kolejliler Mersin 
Akdeniz Rotary 
Kulübü’nün 
Düzenlediği 
Uluslararası Barış 
Konferansına Ev 
Sahipliği Yaptı TED Mersin Koleji Lise öğrencileri, Mersin Akdeniz 

Rotary Kulübü tarafından düzenlenen ve Mersin 
Üniversitesi, Çağ Üniversitesi ve Toros Üniversite-
si’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin 
katılımıyla gerçekleşen “Barışın Parçaları” temalı 
uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı. 

Bölgemizde hizmet veren Rotary Kulüpleri Baş-
kanları’ nın ve üyelerinin konuk olarak katıldığı 
konferansta Brezilya Fahri Konsolosu Cengiz Sön-
mez ve kariyer uzmanı Elif Yılçınbulak gerçekleş-
tirdikleri konuşmalar ve workshoplarla gençlere 
anlamlı bir gün yaşattılar.

Konferansın ikinci bölümünde ise Mehveş Kolu-
kırıkoğlu ve Yeliz Çetinkaya kapalı spor salonu-
muzda öğrencilerimizle gerçekleştirdikleri works-
hoplarla gençlere oldukça keyifli ve öğretici anlar 
yaşattılar. 

“TED Mersin Koleji 1. 
Üniversite Tanıtım 
Fuarı “
Yoğun Katılım ile 
Gerçekleşti 
TED Mersin Koleji meşalesi bölgemiz gençlerini 
aydınlatmaya devam ediyor. Bu yıl ilk kez düzen-
lediğimiz üniversite tanıtım fuarımıza Mersinli lise 
öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. 

TED Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Okan Üni-
versitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Toros 
Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve dünyanın önde 
gelen üniversitelerinin Türkiye temsicisi olan IES 
Yurtdışı Eğitim’ in katılımı ile gerçekleşen fuarımıza 
1000’in üzerinde lise öğrencisi katılarak üniversite-
ler, lisans programları, burs olanakları gibi önemli 
konular hakkında detaylı bilgiler aldılar. Gün içeri-
sinde gerçekleşen sunumlara katılan TED Mersin 
Koleji Lise öğrencileri üniversitelerin temsilcileri ile 
birebir sohbet etme şansı yakaladılar.
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Kolejliler Apple Eğitim Teknolojileri ile Yazı-
lım ve Görsel Tasarımlara Devam Ediyor!

2014-2015 eğitim öğretim yılının başından itibaren 
MAC OS-X’i kullanmaya başlayan Kolejliler siste-
min genel çalışma prensiplerini öğrenme sürecini 
ilk dönem sonunda tamamladılar. Öğrencilerimiz 
2. dönem itibariyle de yazılımın temelini oluştu-
ran algoritma yapısıyla yazılıma merhaba dediler. 

C# eğitimiyle Windows form uygulamalarına giriş 
yapan Kolejliler hem görsel tasarım hem de yazı-
lımsal tasarımlarla ilk form uygulamalarını yap-
manın keyfine vardılar. 

TEKNOLOJİ 
EĞİTİMİN 
VAZGEÇİLMEZ VE 
GÜÇLÜ BİR ARACI

TED Mersin Koleji öğrencilerine sağladığı 
dünya standartlarındaki eğitimin kalitesi-
ni her geçen gün daha da arttırıyor. En son 
ve en etkili eğitim trendlerini yakından ta-
kip ederek öğrencilerine sunan TED Mersin 
Koleji, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, mate-
matik, geometri, fen ve hayat bilgisi dersle-
rini 3D sinema teknolojisi kullanılarak hazır-
lanan görüntülerle öğrencilerine öğretiyor. 

Eğitim, eğlence ve heyecanın yer aldığı İn-
gilizce ve Türkçe içerikli eğitim sisteminin, 
öğrencilerin öğrenme potansiyellerini ve 
performanslarını en üst seviyeye çıkarması 
amaçlanıyor. 

3 Boyutlu 
Eğitim

Teknolojisi 
ile Daha Heyecanlı 

Dersler!
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Mersin Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Yavuz Çimen 
Çimen öğrencilerimizle gerçekleştirdiği interaktif sunumda akademik kariyer planlamasına 
dair önemli paylaşımlarda bulundu. Kendisine yöneltilen tüm soruları içtenlikle cevaplayan 
konuğumuza “Kariyer Günleri”mize katılımı için teşekkür ediyoruz.

Bosworth Independent College 
Okul Müdürü John Perry

John Perry öğrencilerimizle Liverpool Üniver-
sitesi’nde başlayan akademik kariyerinden şu 
anda bulunduğu kuruma kadar geçen sürede 
yaşadıklarını tüm içtenliği ile paylaştı. Akade-
mik kariyerin ve iş kariyerinin dünya çapında 
nasıl ilerlediğine değinen Perry; yurtdışı eği-
tim süreci ile ilgili de öğrencilerimizin tüm so-
rularına yanıt verdi. Katkılarından dolayı John 
Perry’ e teşekkür ediyoruz.

Teknotaş Lojistik Ortağı ve 
Genel Müdür Vekili Sayın 
Uğur Azaz 

Lojistik ve uluslararası nakliye sektöründe 
Mersin’i tüm dünyaya duyuran Teknotaş 
firmasının ortağı ve genel müdür vekili Uğur 
Azaz lojistik sektörüne dair önemli bilgileri 
kolejlilerle paylaştı. Kendi eğitim yolculu-
ğundan içtenlikle bahseden Azaz öğrencile-
rimize akademik ve iş hayatlarında nasıl bir 
yol çizmeleri gerektiğini detaylarıyla anlattı. 
Uğur Azaz’ a katkılarından dolayı teşekkür 
ederiz.

Harvard Üniversitesi
İleri Liderlik Akademi Üyesi 
Nusret Cömert

Konuğumuz enerji ve yatırım sektörü hak-
kındaki deneyimlerini detaylı bir şekilde ko-
lejlilerle paylaştı. Ayrıca Harvard Üniversitesi 
ileri liderlik akademisi üyesi olan Cömert, 
öğrencilerimize liderliğin tanımını yaparak, 
kendilerine bir vizyon belirlemelerini belrle-
dikleri bu vizyon çerçevesinde beş yıl sonra, 
on yıl sonra “neredeyim”, “nerede olup, ne 
yapmak istiyorum” sorularını cevaplama-
ları gerektiğini ve bu konuda durum tespiti 
yaparak yapmaları gerekenler hakkında far-
kındalık yaratmalarının önemini vurguladı. 
Nusret Cömert’e katkılarından dolayı teşek-
kür ederiz.

Mersin Üniversitesi Nöroşirürji 
Anabilim Dalı Başkanı 
Prof.Dr. Celal BAĞDATOĞLU

Bir tıp öğrencisinde bulunması gereken özel-
likleri Kolejlilerle paylaşan  Bağdatoğlu aynı za-
manda doktorluğun manevi boyutu hakkında 
öğrencilerimize oldukça samimi bilgiler verdi. 
İnteraktif bir ortamda gerçekleşen konferansta 
Bağdatoğlu Kolejlilerin tüm sorularını en detaylı 
şekilde cevapladı ve öğrencilerimizin gelecekle-
rine ışık tutacak önemli bilgileri içtenlikle paylaş-
tı. Prof.Dr. Celal BAĞDATOĞLU’ na katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz.

Siber Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Müca-
dele uzmanlarımız öğrencilerimizle gerçekleş-
tirdikleri konferansta güvenli internet kullanımı, 
güvenli sosyal ağ kullanımı, güvenli bilgisayar 
kullanımı ve şifre güvenliği konularında önem-
li paylaşımlarda bulundular. Öğrencilerimizin 
sorularını detaylı bir şekilde cevaplayan ve tek-
noloji çağında büyüyen yeni nesillere verdikleri 
değerden dolayı Mersin Emniyet Müdürlüğüne 
teşekkür ediyoruz.

KARİYER GÜNLERİ KONUKLARIMIZ



6968 TED MERSİN KOLEJİTED MERSİN KOLEJİ AĞUSTOS 2015 / BÜLTENAĞUSTOS 2015 / BÜLTEN

12. Sınıf öğrencilerimiz kampüsümüzde düzenlenen kep töre-
niyle mezuniyet coşkusunu yaşadılar.Duygu dolu anlara sah-
ne olan 2015 Kep Töreni’mizde gecenin açılışını Ortaokul ve 
Lise Okul Müdürümüz Metin Bostan gerçekleştirdi. Bu yıl ilk 
defa İlkokul 1. Sınıftan itibaren TED Mersin Koleji’nde öğrenim 
gören öğrencilerimizi mezun ettiğimiz törende okul birincimiz 
Larasu YILDIRAN yaptığı konuşma ile büyük beğeni ve alkış 
topladı. 

11. ve 12. Sınıf öğrencilerimizin gerçekleştirdiği devir teslim tö-
reninden sonra Kolejliler keplerini büyük bir mutlulukla hava-
ya attılar. TED Mersin Koleji’15 Mezunlarımıza ömür boyu sağ-
lık, mutluluk ve başarı diliyoruz. 

BİZ ARTIK
TED
MEZUNUYUZ!

Muhteşem bir organizasyona sahne olan bu 
anlamlı gecede Kolejliler eğlenceli anlar geçi-
rirken aynı zamanda duygu dolu anlar yaşadı-
lar. Gecenin açılış konuşmasını yapan Ortaokul 
ve Lise Müdürümüz Sayın İrfan Metin Bostan 
TED’li olmanın öğrencilerimize kattığı değerle-
re değinerek Kolejlilerin gelecek yaşamlarında 
TED Mersin Koleji’nde aldıkları eğitimin her bir 

parçasını kullanmaları gerektiğini söyledi. Ge-
cenin ilerleyen saatlerinde öğrencilerimiz, öğ-
retmenlerimiz ve velilerimiz doyasıya eğlendi-
ler. Yolunuz açık olsun TED Mersin Koleji’15 ler. 

TED’liysen Yalnız Değilsin!

TED Mersin Koleji’15 Mezunları 
Mersin Hilton Oteli’nde Düzenlenen 
Mezuniyet Balosunda Buluştu
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2012 MEZUNUMUZ 
AHMET GÜNDÜZ

MEZUNLARIMIZ

TED Mersin Koleji’nin mezunları Türkiye’nin 
ve Dünya’nın önde gelen üniversitelerinde 
başarılı akademik hayatlarına devam ediyor. 
2012 Yılı mezunumuz ve okul birincimiz olan 
Ahmet Gündüz yaz aylarında Amerika’da bu-
lunan ve Dünya’nın En İyi Kanser Tedavi ve 
Araştırma Merkezi Olarak Kabul Edilen MD 
Anderson’da Staj yapmaya hak kazandı.

Okulumuza gerçekleştirdiği ziyarette yö-
neticilerimizle bir araya gelerek gelecekte 
yapmayı planladığı düşünceleri ile ilgili pay-
laşımlar ve fikir alışverişinde bulunan mezu-
numuzu tebrik ediyoruz. 

2011 Mezunlarımız 
Kampüsümüzü 
Ziyaret Etti!

Türk Eğitim Derneği aidiyeti ve yüksek akade-
mik standartlarla yetişerek TED Mersin Koleji 
Özel Lisesi’nden mezun olan 2011 yılı mezunla-
rımız Çeşmeli Kampüsü’müzü ziyaret etti. Ko-
lejliler gerçekleştirdikleri ziyarette yapım çalış-
maları devam eden Yeni Lise Kampüsü’ müzü 
gezdiler ve okulumuzda gerçekleşen uluslara-
rası ve ulusal çalışmalar hakkında detaylı bilgi-
ler aldılar.

TED Mersin Koleji Mezunlar Derneği kurulması 
için gerçekleştirilen toplantıda önemli kararlar 
alan mezunlarımıza bu anlamlı ziyaretleri için 
teşekkür ediyoruz.

TED’liysen Yalnız Değilsin...



TED Mersin Koleji’ ne  
Dünya Çapında Green 
Flag (Yeşil Bayrak) Ödülü!

TED Mersin Koleji’nde Anaokulu, İlkokul 
ve Ortaokul kademelerinde 2013 yılından 
itibaren öğrencilerimiz ve danışman öğ-
retmenlerimiz tarafından FEE ve TÜRÇEV 
ile sürdürülen Eco-Schools (Eko-Okul-
lar) Programı kapsamında Kolejliler böl-
gemizde üç farklı kademede Green Flag 
(Yeşil Bayrak Ödülü) almaya hak kazanan 
tek okul olmayı başardı!  

YAŞAM İÇİN 
YENİ BİR DÜNYA

Öğrencilerimiz aldıkları bu ödülle uluslararası 
platformda dünya doğal kaynaklarını koruma 
bilincine sahip olduklarını tüm dünyaya kanıt-
lamış oldular. Vizyon ve misyonunun temelle-
rinde uluslararası insan yetiştirme hedefi olan 
TED Mersin Koleji bu proje ile; gerek dünya ge-
rek ise ülkemiz ile ilgili çevre konularında öğ-
rencilerini söz sahibi kılmakla kalmayarak bu 
hedefini dünya çapında geçerliliği olan Green 
Flag (Yeşil Bayrak) ödülüyle taçlandırmış oldu.

2 yıl boyunca özveri ile çalışıp daha güzel, ye-
şil ve yaşanabilir bir Dünya için çaba sarf eden 
tüm öğretmen, öğrenci ve idarecilerimize te-
şekkür ediyoruz. 

Lise öğrencilerimiz iki yıldır başarıyla sürdür-
dükleri “Çevrenin Genç Sözcüleri” projesi kap-
samında Sarıyer Köyü’ nü çevre bilinci konu-
sunda kalkındırıyor. 

Atıkların ayrıştırılması konusunda köy halkını 
bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar gerçek-
leştiren Kolejliler öncelikle çevreyi gezdiler, fo-
toğraflar çektiler ve daha sonra köyün sakin-
leri ile buluşarak röportajlar gerçekleştirdiler. 

Parkta oynayan çocuklara ve okuldan çıkan 
küçük öğrencilere örnek olup onlarla birlikte 
çevreyi temizleyen Kolejliler 7’den 70’e köy 
halkını bilinçlendirmenin haklı gururunu ya-
şayarak köyden ayrıldılar. 

Lise 
Öğrencilerimizden 
oluşan “Çevrenin 
Genç Sözcüleri”
Sarıyer Köyü’nü 
Kalkındırıyor
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Kolejlilerin Minik 
Yüreklerindeki Ağaç Sevgisi 
Halkı Bilinçlendirme 
Eylemine Dönüştü.

TED Mersin Koleji, TÜRÇEV ve Foundation for 
Environmental Education işbirliği ile sürdürü-
len projelerimizden bir tanesi olan Okullarda 
Orman Projesi kapsamında Orman Timlerimiz 
“Barışın Sembolü” olan zeytin fidanlarını Fo-
rum AVM’de, hazırladıkları “ORMANIN ÖNEMİ” 
konulu broşürlerle halka dağıtarak betonlaş-
manın önüne set çektiler. Halkımızı ağaçlan-
dırmanın önemi konusunda bilinçlendiren Ko-
lejliler oldukça önemli bir işe daha imza attılar. 

Okullarda Orman Timimiz 
Mersin Kültür Ormanı’nda 
Vatandaşlarımızla 
Röportaj Gerçekleştirdi

Mersin Kültür Ormanı’nı ziyaret eden öğ-
rencilerimiz vatandaşlarımızla röportaj 
yaparak ormanların korunması konu-
sunda neler bilindiğine dair mevcut bir 
değerlendirme yaptılar. Yanlış veya ek-
sik bilinen konularda vatandaşlarımıza 
aydınlatıcı bilgiler vererek geleceğimizi 
koruma altına almaya çalışan TED aile-
sinin yüreği büyük çocuklarına ve velile-
rine teşekkür ederiz.

Öğrencilerimizden 
Şanlıurfa Bozova 
Umutlu Köyü 
İlkokulu’na Anlamlı 
Destek!
Urfa Bozova Umutlu Köyü İlkoku-
lu’nda okumakta olan kardeşleri için 
kitap kampanyası başlatan Kolejli-
ler kampanyalarını tamamlayarak 
topladıkları kitapları gönderdiler. 
Kütüphane birimimizle ortak yürüt-
tükleri çalışmalar sonucunda öğ-
rencilerimiz çevrelerindeki insanları 
kampanyaya dahil ederek, topladık-
ları kitapları Urfa’ya yolladılar. Kitap-
ların arasına yazdıkları mektupları 
da koyan öğrencilerimiz, böyle bir 
projeye ortak olmanın mutluluğunu 
yaşadılar. 

SOSYAL 
SORUMLULUĞUMUZUN 
BİLİNCİNDEYİZ
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Mersin Şehrimizin 
Simgesi Caretta 
Caretta’lar
TED Mersin 
Kolejliler’e Emanet!
Kolejliler Çevre Haftası etkinlikleri kap-
samında Mersin Büyükşehir Belediyesi 
ve Meski ile işbirliği yaparak Mersin’in 
simgesi Caretta Carettaların yumurtla-
ma dönemi öncesi sahil temizliği yaptı-
lar. Aynı zamanda Yüzüncü Yıl Caretta 
Caretta rehabilitasyon merkezindeki 
kaplumbağalar hakkında bilgi alan öğ-
rencilerimiz, iyileştirilen kaplumbağalar 
üzerinde gözlem yaptılar. Öğrencilerimiz 

Hayallerini Gökyüzüne 
Taşıyan Down 
Sendromlu Kardeşlerini 
Yalnız Bırakmadı
TED Mersin Koleji ve Mersin Büyükşehir Beledi-
yesi Engelliler Daire Başkanlığı ortak girişimi ile 
düzenlenen, “21 Mart Dünya Down Sendromu 
Farkındalık Günü Uçurtma Şenliği” renkli görün-
tülere sahne oldu. 

Kolejliler uçurtma şenliğinde down sendromlu 
kardeşlerinin hayallerini uçurtmalarla gökyüzü-
ne taşıdılar. Düzenlenen organizasyona katılan 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin 
Kocamaz öğrencilerimize ve öğretmenlerimize 
bu anlamlı girişim için teşekkür etti. 

Kadınlar Gününde Mersin ve Tarsus Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezini ziyaret eden Okul 
Aile Birliklerimiz, Anaokulu Müdürümüz ve Ku-
rumsal iletişim Direktörümüz bu anlamlı gün-
de “Kadına Şiddete Hayır!” konusuna kurumsal 
desteğimizi bir kez daha ortaya koydular. TED 
Mersin Koleji olarak Okul Aile Birliklerimize ver-
dikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.

TED Mersin Koleji’nden 
Kadınlar Günü’nde 
ŞÖNİM’e Anlamlı 
Destek!
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46. TÜBİTAK Araştırma 
Projeleri Yarışması Bölge 
Birincisi ve Bölge İkincisi 
TED Mersin Koleji!
Bölge Birincisi olan öğrencimiz Hikmet ÇOM 
“Zygophyllum album L. f. Bitki Ekstraktları-
nın U937 Histiositik Lenfoma Hücre Hattın-
da Sitotoksik Etkisinin Araştırılması”, Bölge 
İkincisi olan öğrencimiz Cansın Canacanka-
tan “Akdeniz Bölgesinde Yetişen Bazı Mey-
velerde Apoptotik Enzim Aktivitesinin Araş-
tırılması” projesi ile kendilerini ve okullarını 
zafere taşıdılar. 

THE MATH LEAGUE DÜNYA ŞAMPİYONU
TED MERSİN KOLEJİ
Dünyanın farklı ülkelerine mensup 698 eğitim kurumunun katıldığı The Math League (Dünya Ma-
tematik Ligi) Organizasyonu’ nda İlkokul 4. ve Ortaokul 5. Sınıf öğrencilerimiz dünya matematik 
ligi şampiyonu olarak ülkemizin ve şehrimizin adını dünya matematik tarihine altın harflerle yaz-
dırdı! 

EĞİTİMİN GÜCÜNÜ VERİLEN SÖZLER 
DEĞİL GERÇEKLEŞEN BAŞARILAR 
GÖSTERİR
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Mersin Üniversitesi 
Matematik Olimpiyatlarında 
TED Mersin Koleji’ne 3 Ödül 
Birden!

Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü işbirliği çerçevesinde Mersin Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın katkılarıyla Mersin Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tara-
fından düzenlenen XII. Mersin Matematik Olim-
piyatlarına katılan 12 öğrencimizden 12. Sınıflar 
kategorisinde Ahmet Deniz Güven Mersin 3.’sü 
olarak, 10. Sınıflar kategorisinde öğrencimiz Ata-
han Erdurak ve 9. Sınıflar kategorisinde Emre 
Şevkin Mansiyon Ödülü alarak bizleri gururlan-
dırdılar.

Öğrencimiz Esin NUR’dan 
Oxford Big Read Yarışması 
Birinciliği!

Her yıl Oxford Publishing tarafından düzenlenen 
Oxford Big Read Yarışması’na bu yıl birinci eta-
ba 100, ikinci etaba 150 öğrencimizle katıldık. İlk 
etapta öğrencilerimiz Azra İpkıran ve Elif Sena 
Aktaş’ın bölge birinciliğinden sonra ikinci etapta 
da 7. sınıf öğrencimiz Esin Nur dereceye girmeyi 
başardı. 7. sınıfların katıldığı ‘Günlük Yazma’ ka-
tegorisinde, okuduğu Oxford Publishing tarafın-
dan yayımlanan kitabından bir karakteri seçip 
olaylara onun bakış açısıyla bakarak, karakterin 
duygu ve düşüncelerini de yansıtarak kısa bir 
günlük yazan 7. Sınıf öğrencimiz Esin Nur, bu 
yazdığı günlükle katılımcılar arasından ilk 12’ye 
girerek bölge birincisi olmuştur.

Oxford Big Read 
Competition’da 
Öğrencilerimizden 2 Altın 
Madalya Birden!

Lise öğrencilerimizden Elif Sena Aktaş ve Orta-
okul öğrencimiz Azra İpkiran Oxford Üniversite-
si Yayın Evi Tarafından düzenlenen Uluslarara-
sı kitap analiz yarışmasında önemli bir başarıya 
imza atarak altın madalya alma başarısı göster-
diler. 

Öğrencimiz Gönül Nur 
MİNGSAR’dan “Mustafa 
Kemal’i Anlamak” Konulu Eser 
Yarışmasında Türkiye Birinciliği!

DOSB tarafından Cumhuriyet’imizin 91’inci yı-
lında Mustafa Kemal Atatürk’ü en iyi şekilde 
anlatacak lise öğrencilerini belirlemek amacı 
ile dördüncüsü düzenlenen eser yarışmasına 
bu yıl Mersin, Sinop ve Tekirdağ illerimiz ka-
tıldı. Bakanlık onayı ile Valilikler ve Milli Eğitim 
Müdürlükleri işbirliği ile düzenlenen yarış-
maya katılan 1.969 eserden Lise öğrencimiz 
Gönül Nur MİNGSAR’ın Eseri Birinciliğe layık 
görüldü.

Londra Living Rainforest 
Vakfından 4 Öğrencimize 
Dünya Çapında Anlamlı 
Ödül!

TED Mersin Koleji öğrencilerin-
den Ece Nur TAŞ, Merve Sezer 
TOPÇU, Ali Rıza ÖZER ve Buket 
EYŞ merkezi Londra’da bulu-
nan “The Living Rainforest” vak-
fının çevreyi ve doğayı koruma-

ya farkındalık yaratmak amacıyla organize 
ettiği “Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi” konulu 
İngilizce makale yazma yarışmasında ül-
kemizin gururu oldular. Öğrencilerimizden 
Ece Nur TAŞ ve Merve Sezer TOPÇU Dünya 
Çapında Finalist olurken Ali Rıza ÖZER ve 
Buket EYŞ Onur Ödülüne Layık Görüldüler. 
Girişimci bireyler olarak yetişen TED Mersin 
Koleji öğrencileri dünya çapında düzenle-
nen yarışmalarda başarıdan başarıya ko-
şarak dünya çapında söz sahibi olmaya de-
vam ediyor.

Birinci Sınıf Öğrencimizden Satranç’ta 
Mersin İkinciliği!

TED Mersin Koleji Birinci Sınıf öğrencilerinden Ba-
şak Ünlü Dünya Kadınlar Günü Satranç Turnuva-
sı’nda Mersin İkincisi olarak önemli bir başarıya 
imza attı!. Öğrencimizi tebrik ediyor ve başarıları-
nın devamını diliyoruz. 

Okulistik Yıl Sonu Değerlendirme 
Sınavlarında Mersin Şampiyonu TED 
Mersin Koleji!

Ülkemizin 81 ilinde uygulanan ve Mersin’den 56 
okulun katıldığı Okulistik Yıl Sonu Değerlendirme 
Sınavlarında İlkokul 4. Sınıf öğrencilerimiz Mersin 
Birincisi olmayı başardı! Kolejliler İngilizce, Mate-
matik, Türkçe, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersle-
rinden sınavlara girdiler. 
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Kolejliler'den Goethe Enstitüsü 
Tarafından Düzenlenen 
Almanca Uluslararası Yeterlilik 
Sınavında %96'lık Başarı!

TED Mersin Koleji Lise öğrencileri için 
uygulanan ve dünya çapında geçerlili-
ği olan yabancı dil sınavları kapsamında 
her yıl Dünyaca Ünlü Goethe Enstitüsü 
tarafından yapılan FIT Almanca Yeterlilik  
Sınavlarında öğrencilerimiz A1 seviyesin-
de %94, A2 seviyesinden %100 Başarı elde 
ederek Almanca alanında gelenekselle-
şen başarılarını devam ettirdiler. 

TED Mersin Koleji Lise 
Öğrencilerinden Purple Comet 
Uluslararası Matematik Yarışmasında 
Başarı!

Öğrencilerimizin Kanada Waterloo Üniversite-
si’nin düzenlediği Matematik sınavlarında aldık-
ları dünya çapındaki başarılardan sonra bir başarı 
da Purple Comet Uluslararası Matematik Yarış-
ması’ndan geldi. İngilizce düzenlenen Matematik 
yarışmasında Kolejliler Dünya Çapında Binlerce 
Okul içinde ülkemizin ve okulumuzun adını onur 
listesine yazdırmayı başardı. 

Lise Öğrencilerimiz Uluslararası 
İngilizce Yeterlilik Sınavı TOEFL Jr.’da 
%100 Başarıya İmza Attı

Türk Eğitim Derneği ve Kanada Nova Scotia Böl-
gesi arasında imzalanan dev eğitim anlaşması 
kapsamında TED Mersin Koleji Lise öğrencileri, 
eğitimlerine değişim programı ile 1 yıl Kanada’da 
devam ederek TED diplomasının yanında ulus-
lararası geçerliliği olan Kanada Lise diploması alı-
yor. Kolejliler aldıkları çift diploma ile Kanada’da 
bulunan üniversitelere sınavsız geçiş hakkı kaza-
nıyor.

Kolejliler Ayrıcalıklı İngilizce 
Eğitimlerini Cambridge ESOL 
Sınavı ile Dünya Çapında 
Tescilledi!

TED Mersin Koleji İlkokul, Ortaokul ve Lise 
Öğrencileri Cambridge Üniversitesi tarafın-
dan hazırlanan Cambridge ESOL (English 
for Speakers of Other Languages) Sınavları 
ile uluslararası standartlarda aldıkları İngi-
lizce eğitimlerini dünya çapında geçerlili-
ği olan Cambridge Üniversitesi sertifikası 
ile 30 Mayıs 2015’te tescilledi. Uluslararası 
geçerliliği olan belge ile gelecek akademik 
yaşamlarında sayısız fırsat yakalayan TED 
Mersin Koleji öğrencileri üniversite kari-
yerlerinde Yurt Dışındaki ve Ülkemizdeki 
önemli üniversitelerin İngilizce Hazırlık sı-
nıflarından muaf tutuluyor. 

Mesleğiniz yazarlık peki küçük yaşlardan 
beri hayaliniz yazar olmak mıydı?

Mesleğim saymıyorum yazarlığı mesleğim öğ-
retmenlik, emekli öğretmenim ben, bir yıl orta-
okulda olmak üzere on yıl lisede, onun dışında 
kalan zamanlarda dershanelerde ve üniversi-
telerde çalıştım. Toplam kırk bir yıl öğretmenlik 
yaptım. Son olarak Yıldız Teknik Üniversitesi’n-
den emekli oldum.

Yazarlığı öğretmenliğimin yanı sıra sürdürdüm. 
Ha yazarlığı ne zamandan beri istiyorum; aslın-
da edebiyat fakültesine giderken amacım öğret-
men olmak değil yazar olmaktı. Çünkü yazarlık 
herhangi bir okul bitirerek sağlanacak bir şey de-
ğil. Hangi mesleği yapıyor olursanız olun şair ola-
bilirsiniz, yazar olabilirsiniz hiçbir engel yok önü-

nüzde. Herhangi bir okul size yazarlık diploması 
vermez zaten. Bu istekle edebiyat fakültesine 
gitmiştim. Ondan sonra da yavaş yavaş kendimi 
var ettim diyelim.

Sizi yazmaya sürükleyen neydi? Nelerden 
ilham alırsınız?

Sadece şair olsaydım belli şeylerden ilham aldı-
ğımı söyleyebilirdim ya da yalnızca öykü yazarı 
olsaydım. Şiiri çocukluğumda yazdım ve o def-
teri kapattım. Şiirle hiçbir bağlantım kalmadı. 
Onun dışında ama neredeyse yazmadığım tür 
yok. Sekiz tane öykü kitabım var öykü yazarıyım, 
iki tane romanım var romancıyım, sekiz tane de-
neme kitabım var,eleştiri kitabım var, inceleme 
kitabım var, günlüklerim var, çocuk kitaplarım 
var.

ÜLKEMİZ YAZARLARINDAN 

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER
RÖPORTAJ : Gönül Mingsar (10/B)-İbrahim Aslan(10/B)
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İlham yazacağım şeye göre çok değişir bende.
Bazen anlatılan bir olay bana bir öykünün ipu-
cunu verebilir,bazen  de duyduğum herhan-
gi bir laf bana bu konunun üzerinde deneme 
yazdırabilir. Çok genel anlamda bakarsak ha-
yattan ilham alıyorum diyebiliriz.

Günümüz edebiyatını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Çok renkli bir edebiyatımız var. Çok hareketli, 
çok yayınlı bir edebiyat. Renkli, hareketli olma-
sını olumlu anlamda kullanıyorum ama o ka-
dar fazla yayın olmasını doğrusu çokta olumlu 
bulamıyorum. Belki biraz eski kafalı olmam-
dan kaynaklanıyor bu,  belki de daha nesnel 
bakıyor olmamdan. Ama her gün 150-200 kita-
bın yayınladığı bir ortamdan söz ediyoruz.Do-
layısıyla bu kitapların arasında çok iyi olanlar 
da var ama bu hızın içinde çok kötü olanlar ve 
öbürlerini gölgede bırakacak kadar çok satan 
kitaplar da var. Böyle bir yığın her an önümüze 
dökülüyor. Onun içinden iyi, nitelikli ve değer-
li olanı seçmek, onu okumak, onu yüceltmek 
pek kolay bir iş değil.O yüzden yayının çok ol-
masından biraz rahatsızlık duyuyorum. Günü-
müz edebiyatı genel olarak da iyi gidiyor yani 
gençlere çok ümit bağlıyorum. Ben zaten bü-
tün kitaplarımı da gençlere adadım; yani teorik 
olarak yarının sahibi sizsiniz  denir ama teorik 
olarak değil sadece gerçek anlamda da gençler 
Türkiye’nin de Dünya’nın da sahibi olacaklar.

Pop yazarlık hakkında görüşleriniz 
nelerdir?

Biraz önce önümüze dökülen yığın dedim ya 
onlardan biri pop yazarların yazdığı kitaplar. Ne 
yazık ki onlar değerli olanları bastırıyor, öne çı-
kıyor ve asıl onlar okunuyor. Yani şu anda yeni 
yayınlanan kitapların içinden 25-50 kitap gelse 
okulunuzun kütüphanesine ve okulun öğren-
cilerini de okumaya düşkün halk kesimi olarak 
kabul etsek 50 kitap içinde o üç kitap herkesin 
elden ele dolaştırdığı kitap olacaktır.Diğerleri 
arasında çok değerli, çok okunması gereken 
kitaplar olsa bile bu kitaplar onları gölgeleye-
cektir.  İşte bu üç kitap, değerli olmadığı halde 
çok okunan kitaplar, benim tanımıma göre pop 
kitapları veya pop yazarların kitaplarıdır. Pop 
yazarlığı da şöyle tanımlıyorum; edebiyatta 
kalıcı olmak için, nitelikli ürünler vermek için, 
yapabileceğinin en iyisini yapmak için çalış-
mayıp da okuyucuların cebindeki paraya göz 
dikip ben nasıl daha çoksatarım diye düşüne-
rek yazan kişileri ben pop yazar olarak değer-
lendiriyorum ve suçlu buluyorum.

Türkçe Off en çok ses getiren kitabınız 
oldu? Başarınızı neye bağlıyorsunuz?

Aslında beni hala şaşırtan bir başarı bu. 1997’ 
de yayınlandı.Demek ki iki yıl sonra 20 yılı 
dolduracak bir kitap olacak.  Tarih olarak da 
eskidi, anlattığı Türkiye açısından da eskidi. 

Kitapta yer verdiğim siyasi portreler siyaset sah-
nesinden çekildi, popüler bir takım sanatçıların 
bir kısmı unutulup gitti.Ama kitabın okunma hızı 
yavaşlamadı hala çok okunuyor. Çok okunması-
nı biraz edebiyat öğretmenlerine bağlıyorum as-
lında.Onların önerisiyle okunuyor kitap yoksa tek 
tek insanlar gelip raflardan satın alıp okumuyor-
lar. Peki  neden öneriliyor diye düşünürsek miza-
hi bir anlatım ile yazıldığı için olduğunu düşünü-
yorum.Kolay okunan ama özellikle çocuklara ve 
gençlere Türkçe ile ilgili anlatım bozukluğu nasıl 
yapılır, anlatım bozukluğu yapmaktan insan na-
sıl korunur? bunları sıkmadan anlatan, öğreten 
bir kitap olduğu için çok okunuyor bence.

Gençlerin kullandığı son dönem SMS dili 
ve Türkçeleri hakkında ne düşünüyorsu-
nuz?

Sms dilini sadece gençler kullanmıyor yaşlılar 
da kullanıyor. Bizim kuşaklar gençleri suçlamak 
için hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Bizim kuşaktan ol-
duğum halde ben biraz gençlerin tarafını tutu-
yorum bu konuda. Sms dili dediğiniz, internet 
dili ya da nasıl bir ad bulunacaksa o dil.Bütün 
dünyada böyle aslında yani İngilizce’de de Ame-
rikan gençliğinde de olabildiğince kısaltmalarla 
yazışıyorlar.  Türkiye’de de tabi ki böyle olacaktı 
ve oldu. Bundan kurtulmak pek mümkün değil 
ama korunmak mümkün. O da şöyle; gençleri 
özellikle şu konuda uyarıyorum. El öğrenir, kulak 
öğrenir, göz öğrenir, onlar ayrı ayrı öğrenir yani 
gördüğünüz bir şeyi tekrar gördüğünüzde hatır-
larsınız hatta beyine doğrudan uyarı gitmeden. 
Nasıl yazmayı öğretmişseniz elinize o el öyle ya-
zar. da lar de ler meselesi mesela. Niye hiç kimse 
ayrı yazmıyor çünkü ellerine öğretmemişler onu 
bitiştirip yazıyorlar. Bu sms dili dediğimiz dili de 
eğer alışkanlık haline getirirse bir kişi, ister genç 
ister yaşlı olsun ne yazarsa yazsın öyle yazmaya 
başlıyor. O zaman kendisini rezil edecek bir ko-
numa doğru gitmiş oluyor maalesef. Hiç olma-
yacak bir yerde, resmi bir yazıda aynı alışkan-
lıkla yazabilir, Düşünsenize bir iş için başvuru 
dilekçesi dolduruyorsunuz; böyle şeyler yazıyor-
sunuz. Hiçbir kazanma imkanınız olamaz. Yani 
gençlerin kendilerini korumaları, kendi Türkçe-
leri için olduğu kadar, kendi gelecekleri için de 
son derece önemli. Teslim olmamalılar. Evet 
böyle bir moda var ama kendimizi o modanın 
kucağına bırakmamalıyız. 

Yazılarınızı yazarken hiç hayal gücü sı-
nırlarınızı zorladığınızı, bunun toplumsal 
yargılarla ters düşebileceğini hissettiğiniz  
oluyor mu ; oluyorsa yazılarınızı siliyor mu-
sunuz?

Toplumsal yargılarla ters düştüğüm zamanlar 

oluyor. Siliyor muyum? Özdenetim dediğimiz bir 
şey var ya  o son derece önemli. Hitap edeciğim 
kitle eğer benim söylediğim şeyi ayıplamaya eği-
limliyse, benim üzerime bir çarpı koyup bir daha 
okumayacaksa, benim gibi yazan başka kişilere 
hiç yüz vermeyecekse o zaman tekrar bir göz-
den geçirmek gerekliliğini duyuyorum. Sildiğim 
oluyor, yumuşattığım oluyor daha çok ödün ve-
rip yazacağım şeyden vazgeçmiyorum ama onu 
çok daha yumuşak, çok daha dolaylı yoldan söy-
lemenin yollarını arıyorum. 

Genç yazarlara tavsiyeleriniz nelerdir?

Çok beylik bir şey midir bilmiyorum ama sorul-
duğunda hep şöyle anlatıyorum. Yazmak bir 
taşma olayıdır aynı zamanda yazabilmek için 
önce şu kafa denen çanağı doldurmak gereki-
yor. Onu hem okuyarak doldurmak gerekiyor 
hem de hayatı gözleyerek. Nereden beslenir in-
san? Okuduklarından ve yaşamın kendisinden. 
Okumaktan uzak durup da ben yazar olacağım 
demek mümkün değildir. Eline kalemi almadan 
yazmaya çalışmak fırça nedir bilmeden ressam 
olmaya çalışmak gibidir. Ya da ıslık bile çala-
mayan birinin ben müzisyen olacağım demesi 
gibi. Yani yazar adayının mutlaka çok okuması 
gerekiyor. Onun dışında yaşama yazar gözüyle 
bakmayı becermesi gerek. Neyi yazarım, ner-
den yola çıkarım, nasıl yazarım? Bu işin teknik 
tarafıdır ama; insanları tanımaya çalışmak, neler 
yaşadığını gözlemlemeye çalışmak yazmanın 
insan tarafıdır.Çünkü kime ve neyi yazarsak ya-
zalım sonuç olarak insana anlatırız. Tanımamız 
gereken en önemli varlık insan, ona da çok dik-
katli gözle bakmayı ve sürekli gözlem yapmayı 
ihmal etmemek gerekir.
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Yıldız Kızlar Basketbol 
Bölge Şampiyonu TED 
Mersin Spor Kulübü

TED Mersin Spor Kulübü takımları dü-
zenlenen turnuvalarda ülke çapında 
başarılar kazanmaya devam ediyor. 
Gaziantep’te düzenlenen Yıldız Kızlar 
Basketbol Bölge Turnuvasında Şampi-
yon olan TED Mersin Spor Kulübü takı-
mımız bölgemizi Anadolu Şampiyona-
sı’nda temsil edecek. TED Mersin Koleji 
öğrencilerini altyapı çağından itibaren 
en az bir spor dalında profesyonelleş-
mesini sağlayan ve başarılı birer birey 
olmasına katkı sağlayan spor kulübü-
müzü ve antrenörlerimizi tebrik ediyo-
ruz.

“Okullar Arası 
Mersin Artistik 
Cimnastik 
Şampiyonu 
TED Mersin Koleji”
Mersin Olimpik Tesislerinde düzenlenen Okul-
lar Arası Artistik Cimnastik yarışmalarında öğ-
rencimiz ve milli sporcumuz Ezgi Yeşil küçük-
ler kategorisinde birincilik kupasını kaldırmayı 
başardı. 

TED Mersin Koleji öğrencileri akademik alan-
daki başarılarını sportif alanlarada eş zamanlı 
olarak taşımaya devam ediyor. Antrenorleri-
mize ve öğrencimize bizlere yaşattıkları gurur 
için teşekkür ediyoruz.

TED Mersin Koleji ortaokul öğrencisi Göksu 
Yeşildağ bu yıl Türkiye Kayak Federasyonu 
Kayak Ligi yarışlarını 3 Altın 2 Gümüş olmak 
üzere toplamda 5 madalya ile kapattı. 

Palandöken’de düzenlenen son yarışlarda 
K2-U14 erkekler slalom yarışlarında birinci, 
K2-U14 erkekler büyük slalom yarışlarında 
İkinci olan öğrencimiz gösterdiği yüksek per-
formanstan dolayı Türkiye Kayak Milli Takımı 
kampına davet edildi ve Fransa’da düzenle-
necek olan uluslararası yarışlar için yapılan 
seçmelere katıldı. 

Mersin Okullar Arası Küçük 
Kızlar Yüzme Şampiyonu 
28 Madalya ile TED MERSİN 
KOLEJİ!
TED Mersin Koleji öğrencilerinden oluşan Kü-
çük Kız Yüzme Takımımız geçtiğimiz yıl 1 puan-
lık fark ile kaçırdıkları şampiyonluğu bu yıl tam 
2232 FIN puan farkı ile kazanarak yüzme bran-
şında tarih yazdı. Beş farklı özel okulun katıldığı 
yarışlarda topladığı 5994 FIN puanı ile şampi-
yonluğa ulaşan öğrencilerimiz Mersin’i “Okullar 
Arası Türkiye Şampiyonası’nda” temsil etme 
hakkı kazandı. 

Şampiyonun Adı:
TED MERSİN 
KOLEJİ
TED Mersin Koleji Spor Kulübü Minik Erkek 
Basketbol Takımı finalde karşılaştığı Aşut 
Sporu 48 -24 yenerek şampiyon olmayı ba-
şardı! Minik Erkekler Ligi’nde 31 Mayıs Pazar 
günü oynanan final maçında mutlu sona ula-
şan basketbol takımımız kupasını aldı. 

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan 
maçtan 48-24 galip ayrılan takımımız Okullar 
Şampiyonluğundan sonra Kulüp takımların-
da da Şampiyon oldu. 

SPOR KÖŞESİ
Ortaokul Öğrencimiz Göksu YEŞİLDAĞ’dan 
Kayak Ligi Palandöken Yarışlarında 2 Madalya!
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TED Mersin Koleji Spor Kulübünden Olimpiyatlara 
Hazırlık Merkezine İki Yüzücü Daha! 
Adana ilinde yapılan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Yüzme Projesi’ne daha önce dokuz 
sporcu ile katılan TED Mersin Spor kulübünü temsilen iki sporcumuz daha projeye seçilme başarısı 
gösterdi. Projeye dahil olan Zeynep Azra ÇOL ve Deniz Yeni ile birlikte sporcu sayını 11’e çıkartan TED 
Mersin Koleji Spor Kulübü ADANA TOHM merkezine ülkemizde en fazla sporcu veren okul oldu.

TED Mersin Koleji Minik 
Badminton Takımı Mersin 
3.’sü Olmayı Başardı!

Bu yıl kurulan TED Mersin Koleji minik bad-
minton takımımız 8 aylık çalışmalarının so-
nunda yapılan karşılaşmalarda başarılı bir 
şekilde yarışarak gurubundan birinci olarak 
finale yükselmeyi başardı. Takımımız final 
müsabakalarında 3 sayı ile yenilerek Mersin 
3.’sü oldu. 

Bayanlar Tek Pota Basketbol ŞAMPİYONU: 
TED MERSİN KOLEJİ
10-13 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılan Streetball turnuvasında TED Mersin Kolejli kızlarımız ra-
kiplerinin hepsini yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştılar. İskenderun ‘da düzenlenen turnuva 
boyunca yapılan ev sahipliği ve yapılan üst düzey maçlar izleyenlerden tam not aldı. 

Turnuvanın yıldızı olan TED Mersin Koleji Spor Kulübü oyuncularından Elif Sena Aktaş, Merve Eğle-
men, Aleyna Damla, Fatma Parmaksız’ı ve Coach Murat Duru’yu tebrik ediyoruz. 

Öğrencimiz Ezgi Yeşil Türkiye 
Cimnastik Milli Takımı ile 
Şampiyon Olmayı Başardı! 
20-22 Nisan Tarihlerinde Konya’da düzenlenen 
ve 12 ülkenin katıldığı Uluslararası Rumi Çocuk 
Oyunlarında Ülkemizin en iyi dört jimnastikçi-
sinden biri olarak Artistik Cimnastik Milli Takımı-
mızda yer alan öğrencimiz Ezgi Yeşil Şampiyon-
luğa ulaşarak gururumuz olmayı başardı. 

Yarışlar sonunda milli takımımız birinci, ferdi sı-
ralamada ise öğrencimiz 2. olmuştur. Öğrenci-
miz yarışları bir altın, iki gümüş ve bir bronz ma-
dalya ile tamamlamıştır.
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Türkiye Okullar Arası 
Alp Disiplini Kayak 
Yarışlarında Şampiyon 
TED Mersin Koleji!
Ortaokul öğrencilerimizden Göksu YEŞİL-
DAĞ Kars Sarıkamış’ta düzenlenen Türkiye 
Okullar Arası Alp Disiplini yarışlarında Grand 
Slalom kategorisinde birinci olmayı başara-
rak Türkiye Şampiyonluğu’na ulaştı. 

Yıldızlar MEB Yüzme 
Yarışlarında Şampiyon 
TED MERSİN KOLEJİ!

24-25-26 Mart tarihlerinde Olimpik yüzme havu-
zunda yapılan okullar arası yüzme yarışlarında 
şampiyonun adı TED Mersin Koleji. Üç gün süren 
yarışlarda 35 madalya toplayan takımımız bayrak 
yarışında da birinci olarak ilimizi yüzme yarışların-
da temsil etme hakkı kazandı.

Lise Erkek Yüzme 
Takımımız Türkiye 
Sıralamasında!
TED Mersin Koleji’nin bu yıl gerçekleştirdiği 
transferlerle daha da güçlenen yüzme 
takımımız yeni bir takım olmasına rağmen 
ilk yılında Türkiye’de ilk 10’a girmeyi başardı. 
Turnuvanın yaş ortalaması en küçük takımı 
olan sporcularımız Türkiye çapında yarışmalara 
katılan antrenörlerin ve takımların takdirini 
topladı. 

Küçük Erkek Basketbol 
Takımımız Türkiye Yarı 
Finallerinde!
Ortaokul Küçük Erkek Basketbol Takımımız Mersin 
Şampiyonu olarak katılmaya hak kazandığı Gazi-
antep’te düzenlenen Ortaokul Küçük Erkekler Bas-
ketbol Grup Maçlarını namağlup tamamlayarak 
bölge birincisi olmayı başardı. Kolejliler Türkiye Kü-
çük Erkekler yarı final müsabakalarında bölgemizi 
temsil etme hakkını kazandı.

Martin 
GRABOWSKI En 
Dayanıklı Sporcu 
Ödülü TED Mersin 
Koleji’nin!
TOHM Adana merkezine seçilen sporcuların 
katıldığı yüzme yarışı Mersin Olimpik Yüzme 
Havuzu’nda gerçekleşti. 

İki gün süren ve toplamda 120 sporcunun ka-
tıldığı yarışlarda TED Mersin Koleji Spor Kulü-
bü’nü 14 sporcu ile temsil eden yüzme takımı-
mız katıldığı 56 yarışta dereceye girerek TOHM 
projesindeki yerlerini sağlamlaştırdılar. 

Öğrencimiz Ecem AKSU müsabakalarda “Mar-
tin Grabowski Özel Ödülü” olan En Dayanıklı 
Sporcu Ödülü’nü” girmiş olduğu beş yarışta da 
aldığı puanlar toplamında birinci olarak alma-
ya hak kazandı.

YILDIZ KIZLAR TÜRKİYE 
YÜZME ŞAMPİYONASINDA 
ECEM AKSU FIRTINASI ESTİ
27 -29 Mayıs 2015 tarihleri arasında Çorum ilinde 
düzenlenen okullar arası Türkiye Yüzme Yarış-
ması’na katılan sporcularımızdan Ecem AKSU 
200 metre serbest stilde Türkiye yedincisi oldu. 

Katıldığı yarışlarda Türkiye sıralamasında ilk 
10 içerisinde yer alan Ecem AKSU olimpiyatlar-
da Türkiye’yi temsil edecek sporcular arasında 
gösterildi. 
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TED Mersin Koleji Ailesi Velileri, Öğrencileri ve 
Tüm Çalışanlarıyla Spor Kulübü Şenliğimizde 
Buluştu!
Çeşmeli Kampüsü’müzün spor tesislerinde düzenlenen spor şenliğimiz velilerimizin, öğrencilerimi-
zin ve tüm çalışanlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Yüzme, basketbol, tenis, futbol, dans ve 
voleybol branşlarında müsabakalar ve keyifli etkinlikler gerçekleştiren velilerimiz, öğrencilerimiz ve 
çalışanlarımız bu aile buluşması ile oldukça eğlenceli ve anlamlı bir gün geçirdiler. 

TED Mersin Kolejlilerden 
Engelli Kardeşlerine 
Hep Destek Tam Destek!

TED Mersin Koleji Lise ve Ortaokul öğrenci mec-
lisleri aldıkları ortak karar ile 2014-2015 eğitim-öğ-
retim yılını engelli kardeşlerinin yılı ilan etmişler-
di. Bu karar doğrultusunda Lise Erkek Basketbol 
Takımımız zihinsel engelli kardeşleriyle anlamlı 
bir basketbol mücadelesi gerçekleştirdiler. 

Engelliler Bölge Şampiyonu Hüseyin Polatkan 
Spor ile dostluk maçında buluşan Kolejliler ha-
yatlarının en anlamlı maçını oynadıklarını dile ge-
tirdiler. Katkılarından dolayı Mezitli Kaymakamlığı 
ve Mezitli Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne teşek-
kür ediyoruz.




