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Köklerin sağlamsa, hedefler yakındır!

Eğitimde 88. yıl...

ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE



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

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

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.

Türkiye Büyük Millet  Meclisi’nin ikinci 

dönem  açılış konuşması,1 Kasım 1925

Anaokulundan liseye kadar 950 öğrencimiz ve 150 ki-
şilik eğitim kadromuz ile TED Mersin Koleji ailesi ola-

rak akademik dersler, sosyal etkinlikler, projeler,  geziler, 
araştırmalar, kulüp faaliyetlerinin zengin olduğu dopdo-
lu bir yıl geçirdik. Öğrencilerimiz ve akademik kadromuz 
TED Mersin Koleji’ni ülkemizde ve uluslararası platform-
larda, etkinlik ve müsabakalarda TED ruhuna yakışır 
şekilde temsil ettiler. Birçok başarılı çalışmaya imza atan 
öğrencilerimiz bizleri farklı alanlarda gururlandırdılar.

Bizlere yaşattıkları güçlü başarılar adına kurumumuza 
güvenerek desteğini vermiş olan siz değerli velilerimize, 
özverili çalışmalarıyla çocuklarımızı yetiştiren  idareci 
ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sevgili öğ-
rencilerimizi ise kutlayarak başarılarının devamını dili-
yorum.

Okulumuzun kuruluşunun 12. yılını kutladığımız bu yıl 
daha önceki senelerde olduğu gibi dünya ve ülkemiz-
de eğitim alanında gerçekleşen tüm gelişmeleri büyük 
bir hassasiyetle izlemeye devam ettik. Öğrencilerimizin 
yüksek değer ve kazanımlarla uluslararası bireyler olma-
ları ve geleceğe emin adımlarla yürümelerini sağlamak 
için değerlerimize sahip çıkarak yenilikçi uygulamaları-
mızı hayata geçirdik.

Yapılan tüm yenilikçi uygulamalarımız ve Mersin eğitim 
sektöründe hayata geçirilen birçok “ilk”lerin öncüsü TED 
Mersin Koleji olarak; sizlerle buluşturduğumuz bülteni-
mizin yeni sayısının hazırlık aşamalarında tüm çalışma-
larımızın gururunu bir kez daha yaşama şansını yakala-
dık. Bu gururla yeni bültenimizi sizlerle paylaşmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz.

Öğrencilerimiz bugün yaz tatillerine başlıyor. TED         
Mersin Koleji ailesi olarak bizler bu tatil döneminde de 
bir sonraki eğitim yılının hazırlıklarını yapmak üzere ça-
lışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz.

19 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılımızın ilk 
gününde tekrar buluşmak üzere siz değerli velilerimize 
ve sevgili öğrencilerimize güzel ve keyifli bir tatil dönemi 
diliyorum.

Saygılarımla,

TED Mersin Koleji Ailesinin Değerli Üyeleri;

Orhan Özdemir
TED Mersin Koleji Yönetim Kurulu Başkanı

7



	 TED'	Lİ	OLMAK

Çeşmeli Kampüsü

Mezitli Anaokulu Kampüsü

İlkokul Müzik Sınıfı Ortaokul - Lise Müzik Sınıfı Satranç Sınıfı

Resim AtölyesiSanat ve Bilim Sokağı1. Sınıflar

AYRICALIKTIR

TED Lounge

Anaokulu Kapalı Spor Salonu

Kapalı Spor Salonu

Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Anaokulu Kapalı Yüzme Havuzu

Apple Teknoloji Laboratuvarı

Apple Dijital Kütüphanesi

3 Boyutlu Teknoloji Laboratuvarı



TED Mersin Koleji Okul Öncesi Eğitim Kurumu’ nda (36-72 ay) öğrencileri-
miz spor eğitimlerini dünya standartlarının üzerine taşıdı. Kolejliler kendi 

fiziki özellikleri göz önünde bulundurularak tasarlanan kapalı yüzme havuz-
larında yüzme eğitimine başlamanın heyecanını ve mutluluğunu doyasıya 
yaşadılar. TED Mersin Koleji olarak spor alanında alt yapılara hazırlık yaşının 
ortalamasını daha da düşürerek ülkemizin geleceğine daha nitelikli sporcular 
kazandıracağımıza inanıyoruz. 

3-6 yaş grubu öğrencilerimize Mezitli Kampüsü’ nde özel tasarlanan Spor Sa-
lonumuzda temel basketbol eğitimleri başladı. Basketbol alanında uzmanlaş-
mış öğretmenlerimiz eşliğinde devam eden eğitimlerde minik Kolejliler hem 
eğlendiler hem de basketbol sporunu daha yakından tanıdılar. TED Mersin 
Koleji olarak okul öncesi çağından itibaren çocuklarımızın en az bir spor dalını 
benimsemesini ve lise hayatlarının sonuna kadar sporu yaşamlarının önemli 
bir parçası haline getirmelerini amaçlıyoruz.

Okul Öncesi Eğitim Kurumu 
Yeni Tesislerimizde Yüzme Dersleri ve  
Temel Basketbol Eğitimleri Başladı!

Okulumuzda uygulanan "Eko-Okullar Programı" ile öğrencileri-
mize çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma 

eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Okul öncesi eğitim kurumu 
öğrencilerimiz Eco-School projesi kapsamında önümüzdeki yıl 
ikinci kez almak için çalıştıkları International Green Flag  (Uluslara-
rası Yeşil Bayrak) ödülüne adım adım ilerliyorlar. Atık yağ toplama 
kampanyalarını bu yılda devam ettiren minik Kolejlilerimiz geri 
dönüşüme duyarlı velilerimizin de katkılarıyla anlamlı bir çalışma 
gerçekleştirdiler. Minik Kolejlilerimize ve ailelerimize doğal yaşamı 
korumak için verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.

Eco-School & 
Eco-TED

TED Mersin Koleji' nin minik Kolejlileri uluslararası projeler kapsamında Eco-School projesiyle "Yaşam İçin 
Yeşil Bir Dünya" sloganıyla çalışmalarına devam ediyor. Kolejliler kendi oluşturdukları eylem planları 

kapsamında geri dönüşümün önemini, nelerin geri dönüşümü olduğunu ve hangi amaçla kullanıldıklarını 
öğrendiler ve kendi geri dönüşüm kutularını artık materyaller kullanarak oluşturdular. 

3-4-5 ve 6 Yaş Öğrencilerimiz Geri 
Dönüşümün Önemine FarkındalıkYaratıyor…
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TED Mersin Koleji Mezitli Okul Öncesi Kampüsü’ 
nde İngilizce portfolyo sunumları hızla devam 

ediyor. 4 yaş öğrencilerimiz üniteleri kapsamında 
şekillerle tanıştılar. Temel şekillerden oluşan baskı-
lar ile portfolyo projelerini oluşturan Kolejliler, farklı 
renklerden oluşan baskılar ile şekil ve renk kavram-
larını eğlenceli bir biçimde pekiştirdiler. 

4 yaş öğrencilerimiz doğum günü temalı üniteleri 
kapsamında, meyveler ve parti ile ilgili kelimeler 
öğrendiler. Sonrasında hayal ettikleri doğum günü 
kartlarını tasarlayan miniklerimiz bu çalışmayı 
portfolyo projelerine eklediler. 

4 Yaş Öğrencilerimiz İngilizce Portfolyo 
Çalışmalarına Başarıyla Devam Ediyor

TED Mersin Koleji Anaokulu'nda ayrıcalıklı İn-
gilizce eğitim programı yiyecek ve içecekler 

konulu yeni ünitemizle devam etti. Kolejliler eğ-
lenceli ve bir o kadar da lezzetli bir projeye imza 
atarak öğrendikleri yiyecek ve meyvelerle dev bir 
sandviç yaparak, sevdikleri ve sevmedikleri gıda-
ları ifade etmeyi öğrendiler. 

5 Yaş Öğrencilerimiz 
"Foods and Drinks" 
İngilizce Ünitelerini 
Başarıyla Tamamladı!

4 yaş Kolejliler İngilizce dersinde öğrendikleri müzikler eşliğinde bahçede dans ederek öğrendikleri fi-
gürleri oyun içinde sergileme fırsatı yakaladılar. Güzel havanın keyfini çıkarırken öğrendiklerini pekişti-

ren miniklerimiz, enerjilerini keyifli ve verimli bir biçimde harcadılar.

5 yaş öğrencilerimiz bahçede gerçekleşen okuma etkinliğiyle keyifli bir İngilizce dersi işlediler. Kıyafet te-
malı ünitemize ait hikaye kitaplarını okuyan öğrencilerimiz ders sonunda oynadıkları oyunlar ile ünite ke-
limelerini tekrar ettiler.

6 yaş öğrencilerimiz havanın da güzel olmasıyla İngilizce derslerini bahçede oyunlar oynayarak geçirdiler. 
Mevsimler ve kıyafetler temasında öğrendikleri kelimeleri ve dil yapılarını tekrar ederek TEDdy-Lingo oyu-
nunu oynayan öğrencilerimiz hem öğrendiler hem de eğlendiler. 

TED Mersin Koleji Anaokulunda 
İngilizce Dersleri Bahçeye Taşındı
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TED Mersin Koleji Okul Öncesi Eğitim Kurumu’ nda öğrencilerimiz 
yabancı dil eğitiminde günlük hayatla bağ kurmanın ne kadar 

önemli olduğu bilinciyle yetişmeye devam ediyorlar. Bu kapsamda 
4 yaş miniklerimiz İngilizce projelerini hazırlarken projelerini günlük 
hayatta edindikleri bilgilerle harmanlıyorlar. Kolejliler "Traffic Lights" 
projesiyle şekiller ve renkleri İngilizce olarak pekiştirirken, trafik kural-
larını ve trafik ışıklarının anlamlarını da öğrendiler. Konuyla ilgili ani-
masyon izleyip şarkılar dinleyen öğrencilerimiz hem öğretici hem de 
keyifli bir ders işlediler.

Anaokulu 4 Yaş Öğrencilerimiz 
İngilizce Projelerine "Traffic Lights" 
ile Devam Etti

TED Mersin Koleji Anaokulu 5 yaş öğrencileri 
İngilizce dersleri kapsamında “Hayvanlar” ko-

nulu ünitelerine gerçekleştirdikleri çalışmalarla 
anlam kattılar. Kolejliler farklı hayvanlardan oluşan 
karton kuklalar yaparken, hayvanların isimlerini, 
seslerini ve neler yapabildiklerini sınıfta sergileye-
rek eğlenceli bir projeye imza attılar. 

5 Yaş Öğrencilerimizin 
İngilizce Dersi Teması 
“Dostlarımız Hayvanlar”

6 yaş öğrencilerimiz hayvan dostlarımız konulu 
ünitemizde hayvanlar alemine giriş yaptılar. 

Çiftlik hayvanları ve vahşi hayvanlardan sonra su 
altı dünyasına da merhaba diyen minik Kolejlileri-
miz projelerinde hayallerindeki çiftlik ve akvaryu-
mu resmederek keyifli bir proje ortaya çıkardılar. 

6 Yaş Öğrencilerimiz "The 
Animal Kingdom" Projelerini 
Başarıyla Tamamladı.

4 yaş öğrencilerinden değerli varlıkları annelerine yürekleri ısıtacak hediye. Kolejliler İngilizce eğitimleri 
kapsamında bu yıl annelerine bir sürpriz yaparak Anneler Günü mesajlarını İngilizce olarak vermek iste-

diler "Mom you're my sunshine / Anneciğim benim gün ışığımsın!"

4 Yaş Öğrencilerimizden Annelerine Mesaj Var: 
"Mom You're My Sunshine"

6 yaş öğrencilerimiz İngilizce dersi kapsamında taşıtlar konusunu iş-
leyerek kara, deniz ve hava taşıtlarıyla ilgili kelimeler ve yapılar öğ-

rendiler. Sınıflarında eğitimlerini tamamlayan Kolejliler doğal yaşam 
konseptli kampüsümüzde kağıttan uçaklar hazırladılar ve uçaklarını 
büyük bir mutlulukla uçurdular. 

TED Mersin Koleji Okul 
Öncesi Eğitim Kurumu'nda 
Çocuk Olmanın Mutluluğu 
Bir Başka!
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Dünyada ve ülkemizde “Doğal Afetler” teması doğrultusunda yaşanan ve olma ihtimali olan doğal afetler 
ve bu afetlerden korunma yolları bilinci oluşturmak amacıyla öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun 

gerekli bilgiler okul öncesi eğitim kurumumuzda verildi. Okulda, evde, yaşam alanlarında deprem-yangın 
vb. afetler olmadan önce alanlarımızı daha güvenli hale getirmek için neler yapılabilir? Doğal afetlerin ya-
şanması durumunda neler yapmalıyız? sorularına cevaplar arayan Kolejliler daha sonra Sivil Savunma 
İkaz-Alarm-Tahliye tatbikatı hakkında ve tahliye sırasında yapılacaklarla ilgili tatbikat gerçekleştirdiler. 
Okulumuzun sivil savunma ekibi tarafından gerçekleştirirken tatbikatta tüm okul 1 dakika içerisinde tahli-
ye edilerek tatbikat başarıyla gerçekleştirildi. 

Okul Öncesi Eğitim Kurumumuzda Sivil 
Savunma Tatbikatı Başarıyla Gerçekleşti!

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri "Trafik 
ve İlk Yardım" teması doğrultusunda Okul Aile 

Birliğimizin organize ettiği etkinlikte acil durumlar-
da başvurduğumuz Özel Doğuş Hastanesi Ambu-
lans ve İlk yardım ekiplerini okulumuzda konuk 
ettiler. Ambulanstaki uzman ekip tarafından Kolej-
lilere; hasta ve yaralılara acil tedavi nasıl uygulanır, 
ambulanstaki doktor ve sağlık personeli tarafından 
yapılan tıbbi müdahale nedir, bu konuda uzman-
laşmak için ne yapılmalı, bu konuda kimler eğitim 
alabilir, ambulansta hangi tıbbi malzemeler kulla-
nılır, sağlık ekibi gelinceye kadar neler yapılmalı ve 
hayat kurtarıcı müdahaleler nelerdir? gibi konular 
hakkında detaylı bilgiler verildi. 

Öğrencilerimiz İlk Yardım 
Teması Kapsamında 
Acil Yardım Ekiplerini 
Kampüslerinde Misafir Etti

TED Mersin Koleji' nin Anaokulu çağından itibaren sanat ile iç içe büyüyen öğrencileri sanatsal alanlardaki 
branşlaşma eğitimlerine hızla devam ediyor. Profesyonel eğitimcilerimizin izinde emin adımlarla ilerle-

yen Kolejliler dans ve bale alanında yıl boyunca oldukça yoğun ve iddialı çalışmalar gerçekleştirdiler. 

TED Mersin Koleji'nde Dans ve Bale Çalışmaları 
Anaokulundan Ortaokul Kademesine Kadar 
Yoğun Bir Şekilde Devam Ediyor

5 yaş öğrencilerimizle yaptığımız orff etkinliğinde bongo, tef, ritim çubukları ve tek tonlarla eğlenceli çalış-
malar gerçekleştiren minik kolejliler keyifli vakit geçirdiler. Okulumuzun  Uzm. Psikoloğu Can Gürbüz de 

bu keyifli saatlere eşlik ederek öğrencilerimizin mutluluklarına dahil oldu.

Anaokulumuzda Müzik ve Orff Etkinlikleri
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TED Mersin Koleji Anaokulu Okul Aile Birliği Başkanımız Tuğba 
ENER ve ekibi hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle 

bizleri gururlandırmaya devam ediyor. İşitme kaybı yaşayan Çevlik 
Köyü Ortaokul öğrencisi bir çocuğumuz için çalışmalar gerçekleş-
tiren Anaokulu Okul Aile Birliğimiz çocuğumuzun işitme cihazına 
kavuşmasını sağladı. Doktor kontrolünde işitme kaybı yaşayan ço-
cuğumuza işitme cihazının takılmasından sonra yaşanan büyük 
mutluluk görülmeye değerdi. Anaokulu Okul Aile Birliği Başkanı-
mıza ve ekibine gerçekleştirdikleri değerli çalışmalar için teşekkür 
ediyoruz.

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri ve Anaokulu Okul Aile Bir-
liğimiz tarafından üç yıldır kesintisiz bir şekilde sürdürülen “Pay-

laşmak Güzeldir Sosyal Sorumluluk Projesi" bu yıl Takanlı Köyü İlko-
kuluna yapılan giyecek, sağlık malzemeleri, oyuncak ve bahçe oyun 
materyalleri yardımlarıyla devam ediyor. Takanlı Köyü İlkokulu'nda 
eğitim gören çocuklarımıza hediyelerini verirken bizimle birlikte olan 
minik Kolejlilere, Mezitli Belediye Başkanı Neşet TARHAN ve eşi Sem-
bol TARHAN’ a , Yönetim Kurulu Başkanımız Orhan ÖZDEMİR' e teşek-
kür ediyoruz. TED'li Olmak Topluma Duyarlı Olmak Demektir!

"Paylaşmak Güzeldir" Sosyal 
Sorumluluk Projesiyle TED Mersin 
Koleji Yönetim Kurulu ve Anaokulu 
Okul Aile Birliğimiz El Ele

Anaokulu Okul Aile Birliğimiz Sosyal 
Sorumluluk Projelerine Dezavantajlı 
Gençlerimizle Devam Ediyor

TED Mersin Koleji Anaokulu Okul Aile Birliği 
soğuk kış günlerinde örnek bir sosyal sorum-

luluk projesine imza attı. Okul yemekhanemizde 
artan yemekleri sağlıklı ve kontrollü bir şekilde 
hayvan barınaklarında yaşamlarını sürdürmeye 
çalışan minik dostlarımıza götüren Okul Aile Birli-
ği üyelerimize gerçekleştirdikleri bu anlamlı çalış-
ma için teşekkür ediyoruz. 

Hayvan Barınakları 

TED Mersin 
Kolejliler'e 
Emanet!

Okul Öncesi Eğitim Kurumu Okul Aile Birliğimiz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu yılda kadınları 
unutmadı. Kısa adı “ŞÖNİM” olan ve şiddet gören kadınlara ev sahipliği yapan Kadın Sığınma Evi’ne yar-

dım elini uzattı. Sığınma Evi’nde kalan, kadınlara-çocuklarına ulaştırılmak üzere çocukların okul ihtiyaçları, 
kadınlara ise uğraş verdikleri ve belli bir gelir elde ettikleri el sanatları malzemesi ŞÖNİM’ e teslim edildi.

Okul Öncesi Eğitim Kurumu Okul Aile Birliğimizden  
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde
 Anlamlı Ziyaret!
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Aile katılımı etkinliklerimizin önemli basamaklarından birisi olan 
veli ve öğrenci sunumlarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin 

velileri ile birlikte hazırladıkları sunumlar renkli görüntülere sahne 
olurken, sunum içerikleri ile Kolejliler önemli konularda bilgi sahibi ol-
dular. Velilerimize gösterdikleri ilgi ve yoğun katılımları için teşekkür 
ederiz. 

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

TED Mersin Koleji olarak anaokulundan lise kademesine kadar 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla velilerimizin de gelişimini önem-

siyoruz ve destekliyoruz. Bu kapsamda gerçeklesen çalışmalarımız-
dan biri anaokulu kampüsümüzde Tipoloji Uzmanı ve Yazar Ethem 
KOCABAŞ' ın "Oyuncak Seçimi ve Beyin Gelişimi" konulu veli semineri 
oldu. Aynı zamanda uzun yıllardır okulumuz velisi olan Sayın Koca-
baş okul öncesi çağda oyuncak seçiminin ve çocuklarımızın gelece-
ğine nasıl yön vereceği konularında detaylı paylaşımlarda bulundu. 
Sayın Kocabaş'a kurumuza ve velilerimize verdiği katkılardan dolayı 
teşekkür ediyoruz.

TED Mersin Koleji Anaokulu Veli 
Akademisinde Konumuz 
"Oyuncak Seçimi ve Beyin Gelişimi"

Anaokulu Mor, Beyaz, Turkuaz ve Sarı sınıf öğrencilerimiz büyük 
bir heyecanla okula geldikleri ilk günden itibaren saymaya baş-

lamışlardı. Kolejliler “100. Gün” ün sonunda renkgarenk maskeleriyle 
eğlencenin startını vererek spor salonunda sürpriz partiye katıldılar. 
Müzik eşliğinde dans eden ve oyunlar oynayan öğrencilerimiz, par-
tide keyifli zaman geçirdiler. 100. Gün coşkusunun anlamına dikkat 
çeken öğrencilerimiz gün boyu neşeli, eğlenceli ve mutlu zamanlar 
geçirdiler. 

TED Mersin Koleji Okul 
Öncesi Eğitim Kurumunda 
100. Gün Coşkusu!
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TED Mersin Koleji Anaokulu 6 yaş öğrencileri 1. Sınıf bir başlangıç için geri sayıma başladı. Önümüzdeki yıl 1. 
Sınıf olacak öğrencilerimiz için her yıl gerçekleştirilen oryantasyon çalışmalarımız kapsamında Kolejliler 

kendi tabirleriyle Büyük Kolej'in kampüsünde İngilizce, resim ve müzik gibi derslere katılarak oldukça neşeli 
ve eğlenceli çalışmalar gerçekleştirdiler.

Kütüphanede kitaplarla tanışan en küçük Kolejlilerimiz, 3 Boyutlu Eğitim Teknolojileri Laboratuvarımızda 
kendi yaşlarına uygun bilimsel konuları inceleyerek simülasyon çalışmaları gerçekleştirdiler..

6 Yaş Öğrencilerimiz 1. Sınıf Bir Başlangıç İçin
Büyük Kolej'e Baskın Yaptı!

TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri Okul Aile Birliğimizin orga-
nize ettiği balon ve illüzyon gösterisinde buluştu. Kampüsümüzün 
kapalı spor salonunda gerçekleşen bu muhteşem etkinlikte Kolejliler 
hem izlediler hem de interaktif bir katılım gösterdiler. Okul Aile Birliği-
mize bu anlamlı organizasyon için teşekkür ediyoruz. 

Anaokulu Öğrencilerimiz 
Benzersiz Bir Balon ve İllüzyon 
Gösterisine Ev Sahipliği Yaptı
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 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramımızın 

96. Yılı Coşkuyla Kutlandı! 

TED Mersin Koleji' nde Anaokulu ve İlkokul öğrencileri ulusal egemenliğimizin 96. Yılı' nı coşkuyla kutladı!                                        
Yüzlerce Kolejli bu anlamlı gün için yıl boyu gerçekleştirdikleri çalışmaları yoğun bir katılım gösteren velilerimize 

ve misafirlerimize sergilediler. 

Kapalı spor salonumuzda gerçekleşen kutlamalara Kolejliler İstiklal Marşı, Saygı Duruşu ve Kolej Marşı ile başladılar. 
Programın devamında Cumhuriyetin Çocukları Dans, Koro, Ritim, Şiir, Bale ve Halk Oyunları gibi bir çok canlı perfor-
mans gerçekleştirdiler. 

Cumhuriyetin ülkemize armağanı olan Türk Eğitim Derneği' nin Mersin' de gu-
rurla yanan meşalesi TED Mersin Koleji olarak çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı' nı kutluyoruz! 

TED' li olmak ülkemizin değerlerine sahip çıkmak demektir!
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TED Mersin Koleji' nin en küçük bilim insanları 
Science for Fun kulübümüzde birbirinden başa-

rılı çalışmalara imza atıyor. Her hafta neşe ve heye-
canla araştırarak hazırladıkları deneylerini labora-
tuarda kulüp arkadaşları ve öğretmenlerine sunan 
Kolejliler aynı zamanda çalışmalarını okul panola-
rında tüm kampüs arkadaşlarıyla paylaşıyor.

İlkokul Science for Fun 
Kulübümüz Araştırmacı 
Kimliklerini Ortaya Koyuyor

İlkokul Science for Fun Kulübü öğrencilerimiz her hafta gerçekleş-
tirdikleri proje çalışmaları kapsamında güneş fırını deneyi yaparak 

güneş ışınlarından yararlanmanın önemine dikkat çektiler. Öğren-
cilerimiz kendi hazırladıkları basit buhar motoru çalıştırıldığında ve 
yumurta kabuğunda hava olduğunu anlatan yumurtayı gümüş yap-
ma deneyini merakla izlediler. Maddelerin çıkardığı seslerin faklılığını 
anlatan madde ve ses deneyi ise kulüp öğrencilerimizi oldukça eğlen-
dirdi.

Küçük Bilim Adamları Güneş 
Enerjisini Keşfediyor

Science for Fun Kulübü öğrencilerimiz madde-
nin erime ve donma özelliklerini tatlı bir gün-

de tatlı çikolatalar yaparak öğrendiler. Çikomania 
Çikolata Atölyesi' nin konuğu olan Kolejliler mad-
denin erime ve donma sürelerini sabırla bekleye-
rek özel giysileriyle eğlenceli ve çikolata tadında 
bir gün geçirdiler. Sevgilerini de kattıkları ve kendi 
yaptıkları çikolatalarını heyecanla ailelerine götü-
ren küçük mucitlerimizi tebrik ediyoruz.

Science for Fun 
Kulübü Öğrencilerimiz 
Sevgilerini Katarak Kendi 
Çikolatalarını Ürettiler

İlkokul Trafik Yıldızları Kulübü öğrencileri yıllardır sürdürdükleri çalışmaları bu yıl geliştirdikleri projelerle 
daha üst seviyeye taşımaya devam ediyor. Kolejliler kendi geliştirdikleri projeler için şehrimizin önde gelen 

yöneticileri ile bir araya gelerek destek alıyorlar. Trafik Yıldızlarımız ziyaretlerine bu hafta Mezitli Belediyesi 
Başkanı Neşet Tarhan ile devam etti. Öğrencilerimizi makamında kabul eden Sayın Tarhan' a öğrencilerimize 
gösterdiği içtenlik ve verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz.

Trafik Yıldızları Kulübü Öğrencilerimiz Projelerini 
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile Paylaştı

Kampüsümüzde yaya trafiği akışını inceleyen Trafik Yıldızları Kulübü öğrenci-
lerimiz arkadaşlarının güvenli bir şekilde kampüs içinde yaşamlarını sürdür-

meleri için "Ayak İzi Projesi” ni hayata geçirdiler. 

Trafik Yıldızlarımız Okul İçi Yaya Trafiği 
Konusunda Yaratıcı Çalışmalara İmza Atıyor

TED Trabzon Koleji tarafından düzenlenen TED 
Okulları arası "Trafik Güvenliği" konulu resim 

yarışmasında 4. sınıf öğrencilerimizden Nehir Öz-
doğan jüri tarafından ikincilik ödülüne layık görül-
dü. TED Trabzon Kolejimize bu anlamlı organizas-
yon için teşekkür ediyoruz.

Trafik Güvenliği Konulu Resim 
Yarışmasında Öğrencimiz Nehir 
Özdoğan' dan Önemli Başarı
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TED Mersin Koleji İlkokulu öğrencileri nitelikli 
eğitimleri ile doğru orantılı olarak öğretim ha-

yatlarında da değerli çalışmalar gerçekleştiriyor. 
İlkokul Müdürümüz Mürüvvet Demirtaş ve Psiko-
lojik Danışma ve Rehberlik Departmanı uzmanla-
rımızın ortak girişimiyle gerçekleşen Hayata Dair 
Sunumlarda Kolejliler "Öfke Yönetimi" konusunu 
ele aldı. TED' li Olmak Bilinçli Bireyler Olmak De-
mektir!

İlkokul Öğrencilerimiz için Hayata Dair Sunumlarımız

İlkokul öğrencilerimiz "Bilgisayar Oyunlarına Ba-
ğımlılık" isimli konferansta buluştu. Öğrencileri-

miz üzerinde yaptığımız gözlemlerden yola çıka-
rak içeriği oluşturulan konferansta öğrencilerimize 
slayt gösterisi ile bilgisayar oyunlarının özellikle 
bilgisayarda oynanan savaş oyunlarının şiddet içe-
rikli olması nedeniyle sakıncaları ve tüm zamanın 
bu oyunlarda geçirmenin sonucunda doğabilecek 
sıkıntılar anlatıldı. 

İlkokul öğrencilerimiz için gerçekleştirilen yaşam 
boyu sağlıklı beslenme projemiz kapsamında 

Kolejliler;  Toplum Sağlığı Merkezi temsilcisi tarafın-
dan gerçekleştirilen "Ben Yemek Seçmem Sağlıklı 
Beslenirim" konulu seminere katıldı. Öğrencileri-
mize sağlıklı beslenme konusunda önemli bir far-
kındalık yaratmada verdikleri destek için Toplum 
Sağlığı Merkezi ekibine teşekkür ediyoruz. 

TED Mersin Koleji İlkokulu 
Öğrencileri Yemek Seçmezler 
ve Sağlıklı Beslenirler

Dijital Dünya'nın Zararları 
 "Bilgisayar Oyunlarına 
Bağımlılık"

Öfke Yönetimi

TED Antalya Koleji ev sahipliğinde düzenlenen 
"LOUD HOUSE" adlı İngilizce münazarada TED 

Mersin Koleji öğrencileri okullarını başarıyla temsil 
ettiler. TED Kocaeli, TED Isparta, TED Antalya, TED 
Denizli okullarının da katılmış olduğu etkinlikte 4. 
sınıf düzeyinde yapılan 4 farklı tartışmada 13 öğ-
rencimiz okulumuzu en iyi şekilde temsil etmiş ve 
bunlardan "Country Life" ile "Books" konulu müna-
zaralarda birinciliği okulumuza kazandırmıştır. 

TED'liler TED Antalya 
Koleji Ev Sahipliğinde 
Düzenlenen 
“Loud House 
İngilizce Münazara 
Etkinliği”nde Buluştu

İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz ortaokul eğitimleri 
öncesinde oldukça değerli çalışmalara imza atı-

yor. Kolejliler İngilizce dersleri kapsamında öğren-
dikleri bilgileri görsel sanatlar dersiyle birleştirerek 
kendi İngilizce kutularını tasarladılar. 

4. Sınıf Öğrencilerimiz Ayrıcalıklı 
İngilizce Eğitimlerini Görsel 
Tasarımlarla Birleştiriyor

TED Mersin Koleji ilkokul öğrencileri ayrıcalıklı 
sanat eğitimlerini dünya çapında gerçekleşen 

organizasyonlara taşımaya devam ediyor. 2. sınıf 
öğrencilerimizden Nehir Umay'ın NKÜ 1. Uluslara-
rası Posta Sanatı Bienali için tasarladığı ve teması 
"Tradition" olan çalışma uluslararası jüri heyeti 
tarafından bienalde sergilenmeye değer görüldü. 
Öğrencimizi ve ona bu yolda destek veren öğret-
menlerimizi kutluyor başarılarının artarak devam 
etmesini diliyoruz.

2. Sınıf Öğrencimiz Nehir UMAY'ın Eseri 
1. Uluslararası Posta Sanatı Bienaili'nde 
Sergilenmeye Layık Görüldü
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“Here 2 Help Sosyal Sorumluluk Kulübümüz” öğretmenlerinin önderliğinde her hafta farklı bir sosyal kam-
panya gerçekleştirmeye devam ediyor. Kolejliler Down sendromlu kardeşlerine destek vermek amacıyla 

öğlen yemeklerini Mezitli' de açılan Down Cafe' de yeme kararı aldı. Gerçekleştirdikleri ziyarette down send-
romunu bir sendrom olmaktan çıkarmak için farkındalık yaratan öğrencilerimiz aynı zamanda bağışta bulu-
narak bir çok vatandaşımıza örnek oldular. 

Here 2 Help Kulübü öğrencilerimiz, kültürel 
değerlerimiz kapsamında; ’’Yaşlılara Saygı 

Haftası’’ sebebi ile değerli büyüklerimizi de unut-
madılar. Öğrencilerimiz, Bahar Yaşlı Bakım Mer-
kezi’ ndeki manevi anneanneleri, babaanneleri 
ve dedelerini ziyaret ettiler. Kolejliler; çizdikleri 
resimleri, söyledikleri şarkıları ve renk renk çi-
çekleri ile değerli büyüklerinin gönüllerinde taht 
kurarak, onlara ikinci baharı yaşattılar.

Here 2 Help Kulübü öğrencilerimiz, toplum olarak önemsediğimiz değerlerimizle dayanışma ve yardım-
laşma etkinliklerini sürdürüyor. Kolejliler kardeş okul olarak seçtikleri Sarıyer İlkokulu’nu ziyaret ederek 

kardeş okul öğrencileriyle tanışıp çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz seçtikleri hikaye kitapla-
rını kardeş okul öğrencilerine hediye ederek okuma sevgisi paylaşımında bulundular. Ayrıca hazırladıkları 
hediyeleri ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Okul Müdürü Veli Demiraslan’a teslim ettiler.

İlkokul Öğrencilerimiz Here 2 Help Kulübümüzle 
Sosyal Sorumlu Bireyler Olarak Yetişiyor

Here 2 Help Sosyal 
Sorumluluk Kulübü 
Öğrencilerimiz 
Down Cafe Ziyaretiyle 
Dünyaya +1 Farkla Baktı!

“Yaşlılara Saygı Haftası’’

Öğrencilerimiz, sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında küçük 
dostlarını unutmadılar. Barınakta bulunan kedi ve köpekler için çe-

şitli yardım malzemeleri götürerek küçük dostlarının bakımlarına katkı 
sağladılar.

TED Mersin Koleji İlkokul Here 
2 Help Kulübü Öğrencileri 
Hayvan Barınağındaki küçük 
dostlarını ziyaret ettiler.

2. Sınıf öğrencilerimizden Başak Ünlü 23-30 Ocak tarihlerinde gerçekle-
şen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası' nda gösterdiği üstün per-

formans ve aldığı 8.'lik derecesi sonucunda Türkiye Satranç Milli Takımı' 
na seçildi. Milli Takım' a seçilen öğrencimiz Zeynep Rüya Kaval' dan sonra 
bir diğer ogrencimizinde satranç branşında gösterdiği üstün başarıdan 
dolayı gururluyuz. Öğrencilerimize Milli Takım mücadelelerinde başarı-
lar diliyoruz.

İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerimizden Başak 
Ünlü Türkiye Satranç Milli Takımı' nda!

Here 2 Help Kulübü öğrencilerimiz, toplum 
olarak önemsediğimiz dayanışma ve yardım-

laşma çalışmalarında sokak hayvanlarını unut-
madılar. Sokakta yaşamlarını sürdürme çabası 
içerisinde bulunan sokak hayvanlarının barınma 
ihtiyaçları için, kendi tasarladıkları yuvaları ve bes-
lenme ihtiyaçları için mama kapları hazırladılar. 
Kolejliler hazırladıkları yuva ve mama kaplarını 
çevrelerinde uygun alanlara yerleştirerek sokak 
hayvanlarının yararlanmalarını sağladılar. 

Öğrencilerimiz 
Sosyal Sorumluluk 
Etkinlikleri 
Kapsamında 
Sokak Hayvanları İçin 
Çalışıyor
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Her insan için değişik mana ve önem ifade eden 
yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlı-

larımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kül-
türümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı 
sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Biz de bu değe-
re saygımızı göstermek için 1. sınıf öğrencilerimizin 
büyükanne ve büyük babalarını okulumuzda ağır-
ladık. Öğrencilerimiz aile büyüklerine Türk Sanat 
Müziği şarkıları, İngilizce şarkılar ve şiirler okuyup 
birlikte güzel vakit geçirdiler.

1. Sınıf Öğrencilerimiz 
Aile Büyüklerini 
Okulda ağırladılar.

TED Mersin Koleji İlkokul öğrencileri "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında hazırladıkları müzikal ile 
hem velilerimizi hem de arkadaşlarını büyüledi. Tamamen atık malzemelerden oluşturdukları sahne de-

korları ve sergiledikleri performanslar ile izleyenlerden tam not alan ilkokul öğrencilerimizi ve bu mükemmel 
organizasyonda onlara liderlik yapan öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. 

“Dünya Su Günü”nde İlkokul Öğrencilerimiz 
Sahne Performansı ile Büyüledi!

Kolejliler geleneksel sokak oyunlarını Anaokulu 6 yaş kademesinde eğitim gören kardeşlerine öğreterek 
önemli bir işe daha imza attılar. Öğrencilerimiz TED aidiyet duygusu ile anaokulundaki 6 yaş kardeşleriy-

le birlikte "Aç kapıyı bezirgan başı" ve "Yağ satarım bal satarım" oyunlarını büyük bir keyifle oynayarak eğlenceli 
bir paylaşımda bulundular. 

Here 2 Help Kulübü 
Öğrencilerimiz 
Anaokulu 6 Yaş 
Kardeşleriyle 
Buluştu!

TED Mersin Koleji öğrencileri kampüs hayatlarına 
her sabah mutluluk ve neşe dolu sportif etkinlik-

lerle başlıyorlar. Kolejliler beden eğitimi öğretmenle-
rimiz liderliğinde sabah aktivitelerine dans ederek 
devam ettiler. 

Öğrencilerimiz Güne 
Mutlu Başlıyor!
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1. sınıf öğrencilerimiz havaların ısınması ile birlikte görsel sanatlar dersini kampüsümüzün doğal yaşam ile 
iç içe olan alanlarına taşıdılar. Oyun hamuru olarak gördükleri sanat killerini şekillendirirken psiko-motor 

becerilerini geliştiren Kolejliler kile verecekleri şekilleri düşünürken hem hayal güçlerini kullandılar hem de 
problem çözme becerilerini geliştirmiş oldular. 

Öğrencilerimiz ilkokul çağından itibaren sanat 
alanlarında başarılı çalışmalar gerçekleşti-

riyorlar. Sanatsal alanlarda kendilerini daha ileri 
boyutta geliştirmek isteyen ilkokul öğrencilerimiz 
resim kulübümüzde birbirinden değerli çalışmalar 
gerçekleştirmekle kalmayarak temel resim eğitim-
lerini detaylı bir şekilde alıyorlar. Kulüp Öğrencile-
rimiz yapmış oldukları keyifli eğlenceli karikatür 
çalışmalarını son derece yaratıcı bir fikirle birleşti-
rerek atık kutuları değerlendirdiler ve kendi kalem-
liklerini tasarladılar.

İlkokul Resim 
Kulübümüzden 
Yaratıcı Kutular

TED Mersin Koleji öğren-
cileri eğitim-öğretim ha-

yatlarını dört duvarla sınır-
landırmıyor. Kolejliler resim 
derslerini resim atölyesi dışı-
na taşıyarak kampüs bahçe-
mizde oldukça eğlenceli bir 
ders işlediler.

Açık 
Havada 
Resim 
Çalışmaları

1. Sınıf 
Öğrencilerimizden 

Doğayla İç 
İçe Sanatsal 
Çalışmalar 

İlkokul Resim Kulübü öğrencileri 
çalışmalarına hızla devam edi-

yor. Kolejliler parçadan yola çıkıp 
bütüne ulaşmanın mutluluğu ile 
resimlerini grup çalışmasıyla de-
vam ettirdiler. Ortaya çıkardıkları 
eserlerle tüm kampüsümüzün 
beğenisini kazanan Kolejliler çalış-
malarını dönem sonu sergisi için 
yoğun bir şekilde devam ettiriyor-
lar.

İlkokul Resim 
Kulübümüzden Parçadan 
Bütüne Sanatsal Çalışmalar

1. sınıf öğrencilerimiz temel sanat eğitimleri 
kapsamında ana renkleri ve onların ikili olarak 

karışımından elde edilen ara renkleri öğrendiler. 
Öğrencilerimiz renklerin dünyasında uygulama-
lar yaparak büyülendiler.

1. Sınıf Öğrencilerimiz 
Renklerin Dünyasında 
Büyülendiler

TED Mersin Koleji öğrencileri 
23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı' nda okulu-
muz fuaye alanını göz kamaş-
tırıcı eserlerle donattı. Yapmış 
oldukları çalışmalarını 23 Nisan' 
a özel hazırlayan, ayrıca görsel 
sanatlar öğretmenleri eşliğinde 
güne özel tasarımlar hazırlayan 
Kolejliler sınıf kapılarını koridor 
panolarını büyük bir heyecan 
ve coşkuyla süslediler. 

23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı Sanat Sergimiz 
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Her yıl 28 Mart-3 Nisan ta-
rihleri arasında kutlanan 

"Kütüphaneler Haftası" 2. Sınıf 
öğrencilerimiz tarafından kendi 
istedikleri kitapların kapaklarını 
resmederek coşkuyla kutlandı. 
Kitap kapaklarının üzerinde ça-
lışmalar gerçekleştiren Kolejliler 
kitabı sil baştan kendileri tasar-
layarak yazar kısmına da kendi 
isimlerini yazdılar. 

İlkokul 2. Sınıf 
Öğrencilerimiz Kendi 
Kitaplarını Tasarlıyor

İlkokul 1. Sınıf öğrencilerimiz 
okur-yazar bireyler olmanın 

mutluluğunu kitap okuyarak 
yaşıyorlar. Kolejliler kütüphane 
tanıtım sürecini tamamladıktan 
sonra kütüphanemizin en yeni 
aktif kullanıcıları oldular. 

1. Sınıf Öğrencilerimiz 
Okur-Yazar Bireyler 
Olmanın Heyecanı 
ile Kütüphaneleriyle 
Tanıştılar

Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandır-
mak, kitap okumayı sevdirmek, kelime dağar-

cıklarını zenginleştirip güven duygusunu aşılamak 
ve Türkçe’ yi doğru, güzel, etkili kullanma beceri-
sini kazandırmak için Ayın Kitap Kurdu projesiyle, 
her ay Kitap Kurtlarımız seçiliyor. Gerek okuma 
alışkanlığıyla gerekse de okuldaki hal hareket ve 
davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan kitap 
kurtlarımız adeta bir sosyal ağ gibi büyüyerek bü-
tün arkadaşlarını örnek davranışlarıyla kitap oku-
ma timine katıyor. 

Kitap Kurtlarımız 
Sizlerle!

TED Mersin Koleji ilkokul ve ortaokul öğrencileri satranç tutkusuyla yetişiyor. Profesyonel eğitmenleri ile 
düzenli olarak turnuvalara katılan Kolejliler kurum içerisinde gerçekleşen turnuvalar ile kendilerini ek-

siksiz bir şekilde geliştiriyor. Anaokulu çağından itibaren satranç dersleri alan öğrencilerimizin yerel ve ulu-
sal turnuvalarda başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.

TED Mersin Koleji'nde Satranç Turnuvaları ve Satranç Kulübü 
Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

İlkokul öğrencilerimiz doğal yaşamı korumak adına gerçekleştir-
dikleri çalışmalara Orman Haftası etkinlikleriyle devam etti. Müzik 

ve sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde Kolejliler unutulmaz bir Or-
man Haftası temalı müzikal sergilediler. 

TED Mersin Kolejliler Yaşam İçin Yeşil 
Bir Dünya Sloganıyla 
Ormanlarımıza Sahip Çıkıyor!
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İlkokul Apple Jr. Kulübü öğrencilerimiz Apple iMac cihazlarını etkili 
kullanmak için "iMac Temel Kullanım" müfredatı ile çalışmalar gerçek-

leştiriyor. Kolejliler bu çalışmalar ile ortaokul ve lise seviyelerine geldik-
lerinde "İleri Apple Teknolojileri Kullanımı" müfredatı ile tanışacaklar ve 
ileriki hayatlarında Apple Certified Trainer olabilmek için temel bilgilere 
sahip olmuş olacaklar. 

İlkokul Apple Jr. Kulübü Öğrencilerimiz 
Minik Apple Genius' lar Olma Yolunda 
Emin Adımlarla İlerliyor!

İlkokul 4. Sınıf öğrencilerimizden Cüneyt Ege Se-
zen, lego sergisini beğeniye sundu. Öğrencimizin 

4 aylık çalışmasının ürünü olan 26 parça lego ese-
rini Mersin Marina' da sergileyerek, davetlilerden 
tam not aldı. Yoğun bir çalışma temposuyla savaş 
gemisinden helikoptere, robottan kaleye, köprü-
den tanka kadar birbirinden farklı eseri meydana 
getiren öğrencimiz çalışmalarından dolayı takdir 
topladı. Sergiyi gezen her yaş grubundan katılımcı, 
eserleri yakından inceledi. Öğrencimizi tebrik edi-
yor başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. 

İlkokul Öğrencilerimizden 
Cüneyt Ege Sezen Lego 
Sergisini Mersin Marina' da 
Beğeniye Sundu

4. Sınıf öğrencilerimiz kampüsümüzün Bilim ve Sanat Sokağı' nda bü-
yük heyecan ve mutlulukla anneleriyle buluştu. ANNELER GÜNÜ 

etkinliği kapsamında görsel sanatlar öğretmenlerimiz eşliğinde, çeşitli 
malzemeleri bir araya getirip annelerine özel panolar hazırlayan yaratıcı 
Kolejlilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Anneleriyle birlikte ka-
liteli zaman geçiren ve onlar için yaratıcılıklarını sınırsızca kullanan, bol 
renkli, göz alıcı eserler ortaya çıkartan TED'lileri ve değerli velilerimizi kut-
luyor, TED Ailesi olarak tüm annelerimizin Anneler Günü' nü kutluyoruz.

4. Sınıf Öğrencilerimiz Anneler 
Günü Etkinliklerimiz Kapsamında 
Anneleriyle Bilim ve Sanat 
Sokağımızda Buluştu

Mersin Okullar Arası Satranç Şampiyonası' nda 
küçükler kategorisinde mücadele eden öğ-

rencimiz Zeynep Rüya Kaval zorlu rakipleri arasın-
dan sıyrılarak averaj ile 1.'liği paylaştı. Öğrencimizi 
ve antrenörünü tebrik eder başarılarının artarak 
devam etmesini dileriz.

Mersin Okullar Arası 
Satranç Şampiyonu 
TED Mersin Koleji!
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1. Sınıf Öğrencilerimiz 
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Okuma Bayramı 
Gösterileriyle Büyülediler

2015 Yılı Eylül ayında 1. Sınıf okul hayatına merhaba diyen Kolejliler, 
okuma-yazma öğrenmenin, başarılı bir İngilizce eğitimi almanın 

ve sosyal branşlarda kendilerini geliştirmiş olmanın heyecanını yaşadılar. Kam-
püsümüz konferans salonunda, "Okuma Bayramı" adıyla düzenlenen etkinlikte 
“Atatürk” temasını yansıtan güzel bir oratoryonun ardından Kolejliler marşlar 
seslendirdiler. Sonrasında İngilizce derslerinde işledikleri konulardan hazırla-
nan video sunumunu anne ve babalarına izleterek İngilizce şarkılar söyleyen 
Kolejliler, dans gösterileriyle tüm izleyenlerin beğenisini topladılar. Programımız 
okuma belgesi takdim töreni ve hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.
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TED Mersin Koleji 
İlkokul Müdürü

Kendinizi	kısaca	tanıtır	mısınız?

Erzurum doğumluyum. İlk, orta ve 
öğretmen okulunu bitirdikten sonra 
yüksek öğrenimime devam ettim.

Eşimin mülki amir olması nedeniyle 
ülkemin tüm bölgelerinde köy, ilçe ve 
şehirlerinde öğretmenlik yaptım. Kırk 
iki yıldır çalışıyorum.

Sınıf öğretmenliğinin yanı sıra, idare-
cilik, müzik ve anaokulu öğretmenliği 
yaptım.

Bu mesleği seçmenizde neler etken 
oldu? Tekrar meslek seçme günle-
rinize dönseydiniz tercihiniz yine 
aynı meslek mi olurdu?

Toplumların kaderinin ancak ciddi 
bir eğitimle gerçekleşeceğine yürek-
ten inandım. Öncelikle ailemin yön-
lendirmesi öğretmen olmamda etken 
oldu. Anladım ki öğretmenlik kişinin 
yaşamına dokunmak ve yolunu ay-
dınlatmakmış.

Benim dönemimde ilkokul 5. Sınıfta 
bitirme sınavları vardı. Bir gün ablam 
beni okuduğu Nene Hatun Öğretmen 
Okulu' na götürdü. 

Okul panosunda İtalyan Matematik-
çi ve filozof Paolo  Ruffini’nin sözünü 
okudum.”Öğretmen mum gibidir, ken-
dini tüketerek başkasına ışık verir” sö-
zünü iki kez okudum. Türkçe bitirme 
sınavında bu sözden yola çıkarak bir 
kompozisyon yazdım. Öğretmen oda-
sına çağrıldım. Okudum ve çok beğe-
nildi. Bu olayda öğretmen olmamda 
önemli bir adımdı.

Öğretmenlik	mesleğine	sizce	günü-
müzde	gereken	önem	veriliyor	mu?

İçimin acıdığını hissediyor ve gücüm 
yettiğince daha çok çabalamamız 
gerektiğine inanıyorum. Milletleri kur-
taranlar yalnız ve ancak öğretmen-
lerdir diyen Baş öğretmen Atatürk’ün 
gerçekleştirdiği en önemli devrim, 
eğitimdi. 

Çocukluğumda babam beni siyasile-
rin konuşmalarına götürürdü.O 60’lı 
ve 70’li dönemlerde de sık sık eğitim 

vurgusu yapılırdı. Ne yazık ki gelinen 
noktada eğitim ve öğretim her geçen 
gün bilimsel bulgulardan uzaklaşı-
yor. Öğretmenliğin tanzimattan gü-
nümüze kadar saygınlığı aşınmıştır. 
Öğretmen yetiştirmede kalite göz ardı 
edilmiştir. Günümüzde öğretmenle-
rin geçinebilmeleri için çeşitli işlerde 
çalışmaları mesleğin statüsüne gölge 
düşürmüştür. Özünde eğitim sistemi 
çocuklara ve gençlere temel beceri 
verebilmeli, toplumsal adaleti sağla-
maya yönelik olmalıdır.

TED Mersin Koleji’nde ne kadar za-
mandır bulunuyorsunuz? Bize Türk 
Eğitim Derneği ve TED Mersin Kole-
ji’nde uygulanan eğitim politikaları 
hakkında bilgi verir misiniz?

2001 yılından bu yana TED okulların-
da görev yapmaktayım. 

Kuruluşundan 2005 yılına kadar TED 
Konya Koleji' nde, ardından TED Mer-
sin Koleji' ne geldim. TED Mersin Ana-
okulu’nun kuruluşunda da yer aldım.

Türk Eğitim Derneği gerçek anlamda 
Türkiye’de eğitime ışık tutuyor. Bir der-
neğin çizgisini bozmadan 88 yıldır bu 
misyonla çalışması az rastlanan bir 
durumdur. TED Mersin Koleji 13 yıldır 
her geçen gün varoluş nedeni çocuk 
ve eğitim olgusu ile varlığını sürdür-
mekte ve klasik yöntemlerden uzak 
nitelikli çalışmalarına devam etmek-
tedir. Hem yaşama, hem bir üst sınıfa 
doğru birey yetiştirmeyi hedeflemek-
tedir.

Sizce	 ülkemizde	 eğitime	 gereken	
önem	 verilmekte	 midir?	 Kalitenin	
artması	 için	 çözüm	 olarak	 neler	
önerirsiniz?

Toplumun ihtiyacı olan nitelikli insan 
gücünün yetiştirilmesi, sağlıklı işleyen 
bir eğitim sistemi ile mümkündür.

Eğitime hizmet etmek, fiziki durumu 
ne olursa olsun her okulu açık tutmak, 
niteliği ne olursa olsun her üniversite 
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mezununu öğretmen yaparak açık 
kapatmak değildir.

Öğretmen açısından;

Öğretmen niteliği, ekonomik etkenler, 
teknik yetersizlik, öğretmenin psiko-
lojisi gereken değerin verilmemesini 
eğitimde olumsuzluklar olarak sa-
yabiliriz. Yaşadığımız yüzyılda ülke-
mizde birleştirilmiş sınıflar,taşımalı 
eğitim, kadro fazlası öğretmenlerin 
durumu kaygı vericidir. Gelişmiş kal-
kınmış çağdaş bir toplum olabilmenin 
ilk şartı eğitime gereken ciddi önemi 
vermektir.Günümüz Türk eğitim siste-
minde ki aksaklıklar toplumun değer 
yargılarıyla Cumhuriyet temel ilkeleri 
ve bilimsel veriler ışığında , sistemin 
yeni baştan ele alınması gerektiğini 
işaret etmektedir.

Sizce	 günümüz	 öğrencilerinin	 en	
büyük	avantaj	ve	dezavantajları	ne-
lerdir?

Çocuklarımızın birçoğunun teknolo-
jik araçlara sahip olması sosyal yanı 
güçlü okullarda yabancı dillerini 
geliştirerek eğitim almaları avantaj 
olarak görülebilir. Mersin ili açısından 
bakıldığında göç çocuklarının uyum 
sorunlarını da dezavantajlar arasında 
sıralayabiliriz. Yine teknolojinin kont-
rolsüz kullanımı, ailelerin yeteri kadar 
çocuklarına kural koymadıkları inter-
net ve televizyonun sosyalleşme, rad-
yasyon etkisi, erken ergenlik, yeterli 
kitap okumama gibi olumsuzlukları 
da sayabiliriz. 

Velilere	 eğitim	 konusunda	 hangi	
mesajları	vermek	istersiniz?

Anne ve babalarımız öncelikle çocuk-
larına yaşlarına uygun sorumluluk 
versinler. Yaşamlarının ortağı haline 
getirmesinler. Tüketim toplumu birey-
leri yetiştirmeden, yaşamın gerçekle-
riyle yüzleştirsinler

Sevgi-İlgi-takiple birlikte özellikle ki-
tap okumaya yönlendirsinler. Bunları 
yaparken de lütfen dozunu iyi ayarla-
sınlar.

Gelecek nesillere sanat, edebiyat, 
bilim, folkloru içeren kültürü okulla 

birlikte anne babaların da vermesi 
gerekir. 

Meslek	hayatınızda	bizimle	paylaş-
mak	istediğiniz	unutamadığınız	bir	
anınız	var	mı?	

Sözlerimi bitirmeden mesleğimde bir 
çok anılarımdan birini paylaşmak isti-
yorum. 

İzmit’in  Gölcük ilçesinde 4.sınıf öğret-
menliği yapıyorum. Nadire adlı güzel 
bir öğrencim vardı. Kemik veremi 
hastalığıyla boğuşuyordu. İstanbul’da 
tedavi oluyor, sık sık devamsızlık yapı-
yordu. Okula gelmediği günler sınıfça 
mektuplar yazıyor, kitaplar gönderi-
yorduk. Okula geldiği günler koltuk 
değnekleriyle olsa da beden eğitimi 
dersine katılıyordu. Sınıf içinde ken-
dini iyi hissetmesi için ondan yardım 

istiyordum. Uzunca bir süre okula gel-
medi. Bir gün teneffüs sonrası sınıfa 
girdiğimde öğrencilerim “sürpriz” diye 
bağırdılar. Sınıf iki sıra halindeydi.

 Arkalardan tatlı kızım Nadire koltuk 
değnekleri olmaksızın bana doğru 
yürümeye başladı. Birbirimize sarıl-
dık ve uzun süre ağladık. Mutlulukla-
rın en büyüğüydü. Nadire’nin dizin-
den itibaren ayağı kesilmiş, ortopedik 
takma ayakla yürüyebiliyordu. Birçok 
anı var aslında. Hüzün ve mutluluğu 
aynı gün yaşadığım ender zamanlar 
biriydi.

Çocuk hakları denince ilk kez Avru-
pa’dan yıllar önce Taksim Meydanı’n-
da haykıran Nakiye Elgün öğretmeni-
mizi anmadan geçemeyeceğim. Bir 
çok değerlerimize sahip çıkamadığı-
mız gibi 20 Kasım 1930 yılında bu de-
ğerli öğretmenimiz tarafından Çocuk 
Hakları okunmuş ve toplumun dikka-
ti çekilmiştir. 

Türkiye’nin saygın eğitim kurumu 
olan TED’in Mersin’de ki meşalesi ola-
rak amacımız, ülkemize ve ülkemizin 
evlatlarına bilimin ışığı altında iyi ve 
doğru eğitim vermektir. Vatandaşlık 
ve demokrasi eğitimi ile değerlere 
bağlı, başarılı öğrenciler olmaları için 
emek veriyoruz.

Başöğretmenimiz diyor ki;

En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan 
savaştır.

TED Mersin ailesine tüm bireyleri ile 
iyi ve doğruda buluşmak üzere.
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TED Mersin Koleji Spring Fest 2016 
öğrencilerimizin, mezunlarımı-

zın, velilerimizin ve tüm çalışanları-
mızın yoğun katılımıyla gerçekleşti. 
Kurumsal İletişim Direktörümüz 
Burçak Arı tarafından organize edi-
len TED aidiyetinin en üst düzeyde 
yaşandığı bu büyük organizasyonda 
TED Mersin Koleji Ailesi oldukça ke-
yifli saatler geçirdiler. 

Öğrencilerimiz, Mezunlarımız, Velilerimiz 
ve Tüm Çalışanlarımızdan Oluşan 
Binlerce Kişilik TED Mersin Koleji Ailesi 
Spring Fest 2016'da Buluştu…

Kampüsümüzün her köşesinde 
kurulan her yaşa özel oyun par-

kurları, workshop alanları, sahne şov-
ları, konser gibi bir çok detayın düşü-
nüldüğü bu organizasyona katılan 
TED Mersin Koleji Ailesinin binlerce 
üyesine teşekkür ediyoruz. 
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Ortaokul öğrencilerimizden Gülşen Naz BAŞER , Nobel Kimya Ödüllü 
Bilim Adamı Prof. Dr. Aziz SANCAR tarafından yürütülen ve 6. Sınıfa 

giden ilköğretim kız çocuklarında küresel eğitim, bilim ve kültür alışverişi 
konularında farkındalık sağlamak ve daha iyi anlamalarına katkı sunmak 
amacıyla düzenlenen "Girls in STEM" (Kız Çocukları İçin STEM Kampla-
rı) projesinde ekibiyle birlikte değerli bir sunum gerçekleştirdi. Mersin 
Üniversitesi'nde düzenlenen organizasyonda Mersin'in sorunları teması 
kapsamında öğrencimiz ve ekibi bölgemizin Nükleer Santral sorununu 
ele aldı ve bu enerji kaynağına alternatif olarak Güneş Enerjisi Projesi' ni 
heyete sundu. Öğrencimizin projesi akademisyenlerle birlikte ulusal ba-
sının da dikkatini çekti. 

Ortaokul Öğrencilerimizden Gülşen Naz 
BAŞER "Prof. Aziz SANCAR Girls in STEM" 
Projesinde Başarılı Bir Sunuma İmza Attı

TED Mersin Koleji Ortaokulu öğrencileri BLIS (Bilkent Laboratory & International School) tarafından 6.sı dü-
zenlenen ve her yıl ortaokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen, Birleşmiş Milletlerin çalışmalarını simü-

lasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan JMUNESCO konferansına katıldı. 

Öğrencilerimiz tek ortak dilin İngilizce olduğu bu konferans sayesinde İngilizcelerini geliştirme ve pratik yap-
manın yanı sıra tamamen Birleşmiş Milletler resmi prosedürüne bağlı kalınarak yapılan çalışmalar neticesin-
de münazara ve müzakere becerilerini geliştirdiler. Konferansta Fransa’yı temsil eden Kolejliler, konferans bo-
yunca Türkiye’nin önde gelen okullarından katılan öğrencilerle 3 gün boyunca üst düzey İngilizce kullanarak 
müzakere, beyin fırtınası ve grup çalışması yöntemleriyle “Mülteci Krizi, Çocuk İşçiliği, Ulusal Güvenlik Poli-
tikaları, Sınır Politikaları ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları” gibi güncel dünya problemlerine çözüm aradılar.

Ortaokul JMUN Kulübü Öğrencilerimizden 
"JMUNESCO 2016" da Fransa'yı Temsil Etme Başarısı!

TED Mersin Koleji 6. Sınıf öğrencileri ulusla-
rarası Matematik müfredatı çerçevesinde 

Amerika' dan gelen eğitim kaynakları ve Mate-
matik öğretmenleri rehberliğinde Matematik 
derslerinde edindikleri İngilizce terminoloji bil-
gilerini kullanarak "The Math League" (Matema-
tik Ligi) sınavına katıldılar. 

The Math League (Uluslararası 
Matematik Ligi) Sınavları 
Öğrencilerimizin Katılımıyla 
Gerçekleşti

TED Mersin Koleji ortaokul ve 
lise öğrencileri TED aidiyet 

çalışmalarına öğretmenlerinin 
rehberliğinde devam ediyor. 
Kalpten bağlı oldukları okulla-
rının vizyon-misyon ve tarihini 
ele alan Kolejliler Türk Eğitim 
Derneği’ nin gerçekleştirdiği 
yüzlerce başarılı çalışmayı, yö-
netim kurulumuzu, ülkemizin 
önde gelen TED Mezunlarını ta-
nıdılar. TED' li Olmak Ayrıcalıktır!

Ortaokul ve Lise 
Öğrencilerimizden 
"TED' i Tanıyorum" 
Etkinliği

TED Mersin Koleji öğrencileri ülkemiz ve dünya çapında akademik başarılara imza atmaya devam ediyor. 
Türkiye Genelinde düzenlenen, devlet ve özel okulların katıldığı Vitamin kazanım değerlendirme sınav-

larında 6. Sınıf öğrencilerimizden Gülşen Naz BAŞER 12483 aday içerisinden TÜRKİYE'NİN TEK 1.'Sİ olmayı 
başardı. Öğrencimizi tebrik ediyor, emeği geçen tüm eğitim kadromuzu gönülden kutluyoruz. TED'li OLMAK 
AYRICALIKTIR!

Türkiye Genelinde 
Düzenlenen Vitamin Kazanım 
Değerlendirme Sınavları 
Türkiye Tek 1.'si Öğrencimiz 
Gülşen Naz BAŞER!

50 51



Çanakkale Savaşları' nın 100. Yılı dolayısıyla ortaokul öğrencileri-
miz tarafından gerçekleştirilen ve Uluslararası Çanakkale Projesi 

olma özelliği taşıyan "İki Siper Bir Mektup" gelişerek devam ediyor. 
Okulumuzun gönderdiği 100. Yıl Hatıra Madalyası’nı, Thorton Pub-
lic School’ un sevimli öğrencileri Avustralya Ulusal Günü’ nde tören 
kortejinin en önünde taşıdılar. Ayrıca ülkemizin bayrağını, Avustralya 
bayrağıyla birlikte dalgalandıran Thorton School öğrencileri gerçek-
leşen törende 8.Sınıf öğrencimiz Dilara GÜRSOY’ un “Anzak Mektu-
bu”'nu okudular. Kolejliler bu proje ile iki ülke gençleri arasında kuru-
lan dostluk ve barış köprüsünü kuvvetlendirmeye devam edecekler. 

TED Mersin Kolejliler "İki Siper Bir 
Mektup" Projesiyle Avustralya ile 
Ülkemiz Arasındaki Dostluk Bağlarının 
Gücüne Güç Katıyor! 

İlkokul ve Ortaokul Resim Kulübü öğrencilerimiz sanat alanındaki gelişimlerini hızla sürdürüyor. Kolejliler 
Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ ne düzenledikleri geziyle bu alanda profesyonel çalışmalar 

gerçekleştiren kişilerin sanatsal çalışmalarını yerinde gördüler. Profesyonel büyüklerinden detaylı bilgiler 
edinen Kolejliler fakülte bünyesinde bulunan resim atölyelerini keyifle gezdiler. Gezinin son turunda heykel 
atölyelerini de gezmeyi ihmal etmeyen öğrencilerimize gösterdikleri ilgi için Mersin Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi öğrencilerine ve akademisyenlerine teşekkür ediyoruz. 

İlkokul ve Ortaokul Resim Kulübü Öğrencilerimiz 
Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi' nde!

TED Mersin Koleji öğrencileri Matematik alanın-
daki başarılı çalışmalarının yanı sıra bu alanda 

kampüs genelinde önemli etkinliklere imza atı-
yorlar. “14 Mart Dünya Pi Günü”nde Ortaokul Mate-
matik Zümremiz tarafından düzenlenen kısa film 
yarışmasında öğrencilerimiz matematiğe farklı 
açılardan bakarak oldukça değerli filmler sundular. 
Hazırladıkları kısa filmleri konferans salonumuzda 
arkadaşları ile paylaşan Kolejlilerden 5/A Sınıfı öğ-
rencimiz Işılay Yağmur YENİ kısa film yarışmamı-
zın 1.si olmayı başardı.  Pimemorization Yarışması' 
nda ise Pi sayısının en çok basamağını ezberleyen 
6/B Sınıfı öğrencimiz Harun Sarı 1.oldu. Etkinlikler, 
Einstein, Pi sayısı ve Matematik temelli sunumlarla 
kampüslerimizde devam etti. Etkinliklerde görev 
alan İlkokul 3. Sınıf öğrencilerimizi ayrıca tebrik edi-
yoruz. 

14 Mart Dünya Pi Günü 
Coşkusu!

TED Mersin Koleji öğrencileri anaokulundan liseye kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerle haklarını bilen 
bilinçli bireyler olarak yetişiyor. Ortaokul öğrencilerimizin bu hafta konukları Emniyet birimlerimizden 

Çocuk Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü oldu. Bilişim suçları, çocuk istismarları 
vb. konular hakkında öğrencilerimizi detaylı bir şekilde bilinçlendiren Emniyet Birimlerimize teşekkür ediyo-
ruz.

Kolejliler Gerçekleşen Birbirinden Değerli Seminerlerle 
Haklarını Bilen Bilinçli Bireyler Olarak Yetişiyor

52 53



18 Mart Çanakkale Zaferi' nin 101. Yılı’ nda TED 
Mersin Koleji öğrencileri ilkokuldan liseye ka-

dar anlamlı bir anma töreni gerçekleştirdi. TED 
Mersin Koleji Çeşmeli Kampüsü Konferans Salo-
nu’ nda gerçekleşen törene öğrencilerimizin yani 
sıra velilerimiz de büyük bir katılım gösterdiler. 
Tören boyunca okul koromuz seslendirdikleri 
şarkılarla katılımcılara duygu dolu anlar yaşattılar. 
Öğrencilerimiz okudukları şiirlerle adeta o günleri 
bizlere tekrar yaşattılar. Öğrencilerimize ve öğret-
menlerimize teşekkür ediyor, Çanakkale Savaş-
ları' nda zafere koşan kahramanlarımızı rahmetle 
ve hürmetle anıyoruz.

“Çanakkale Zaferinin 101. Yılı”nda  
Öğrencilerimizden 
Duygu Yüklü Anma Töreni

TED Mersin Koleji 'nin sanatla iç içe yaşayan lise 
ve ortaokul öğrencileri Temel Sanat Eğitimi ça-

lışmalarını kampüsümüzün her noktasında farklı 
bir şekilde sergilediler. Çalışmaları ile Bilim ve Sa-
nat Sokağı’ mızda sanat ağacı oluşturan ortaokul 
öğrencilerimizi lise öğrencilerimiz fuayede sanat 
sergisi açarak takip ettiler. 

TED Mersin Koleji 
Kampüslerinde 
Sanat Hayattır!

Dünyanın önde gelen eğitsel tiyatro firması Art 
Spot, dünya turnesi kapsamında ülkemizde 

TED Mersin Koleji sahnesine konuk olarak öğ-
rencilerimize büyük bir sürpriz yaptı. "Davinci 's 
Assistant" adlı İngilizce oyunlarını iki seans olarak 
4-5-6-7 ve 8. Sınıf öğrencilerimize sergileyen yaban-
cı konuklarımız oldukça önemli bir etkinlik ger-
çekleştirdiler. 2 Amerikalı, 1 İngiliz ve 1 İspanyol va-
tandaşından oluşan ekiple interaktif konuşmalar 
gerçekleştiren öğrencilerimiz tek dil İngilizce ola-
rak merak ettiklerini eksiksiz bir şekilde sordular. 

Art Spot Uluslararası Eğitim 
Tiyatroları Tarafından 
İngilizce Sergilenen 
"Davinci's Assistant" 
TED Mersin Sahnesinde!

Ekolojik dengenin korunması adına bilinçli davranan TED Mersin Koleji Eco-School öğrencileri atık suları-
mızın geri dönüşüm serüvenini öğrenmek amacıyla “Erdemli Belediyesi Meski Arıtma Tesisleri”ni ziyaret 

etti. Öğrencilerimiz atık suların arıtılarak doğaya yeniden dönüşünün aşamalarını Çevre Mühendisi Özlem 
DOĞAN tarafından yapılan anlatımla yerinde görerek öğrendiler.

Ortaokul Eco-School Kulübü 
Öğrencilerimiz MESKİ Arıtma 
Tesisleri’ ni Ziyaret Etti

TED Mersin Koleji' nin egosu küçük kalbi büyük 
zihni berrak öğrencileri sosyal sorumluluk 

projelerine hız kesmeden devam ediyor. Barolar 
Birliği ve Türkçe zümremizin öncülüğünde Kolej-
liler dezavantajlı kardeşlerinin kitap okumalarına 
destek vermek amacıyla önemli bir kitap kam-
panyasında imza attılar.

TED Mersin Kolejliler 
Sadece Kendilerini Değil Tüm 
Çocuklarımızı Düşünüyor ve
 Kitap Yardımlarına Devam Ediyor
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TED Mersin Koleji' nin Matematik tutkunu ortaokul ve lise öğrencileri bilgilerini dünya çapında tescilleme-
ye devam ediyor. Kolejliler 2003 yılından beri The Mathematical Association of America ve Awesome-

math adlı öğrenme platformu tarafından tüm dünyada eş zamanlı ve online olarak düzenlenen ve onbin-
lerce öğrencinin yarıştığı, "Purple Comet Math Meet" isimli matematik yarışmasında ülkemizi ve okulumuzu 
başarıyla temsil etti. 55 ülkeden 2935 okulun katıldığı yarışmayla öğrenciler takım oyunu, bilişim teknolojileri-
ni akademik bilgilerle birleştirme ve akran eğitimi gibi birçok konuda gelişmektedir. 

Ortaokul ve Lise Öğrencilerimiz Purple Comet Math 
Meet  ile Matematik Alanındaki Başarılarını 
Dünya Çapına Taşıdı

TED Mersin Koleji ilkokul ve ortaokul öğrencile-
ri proje temelli bilimsel eğitimleri kapsamında 

sayısız projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Ko-
lejliler kampüsümüzün Bilim ve Sanat Sokağı' nda 
"Little Invertors Exhibition" (Minik Mucitler Sergisi) 
projesi kapsamında kendi tasarladıkları buluş ve 
projelerini sergilediler. 

İlkokul ve Ortaokul 
Öğrencilerimiz "Little 
Inventors Exhibition" 
Projelerini Bilim ve 
Sanat Sokağımızda 
Hayata Geçirdi

Doğada bulunan tasarımlar insan için her zaman tükenmez bir 
ilham kaynağı olmuştur. Çünkü doğadaki her form, her şekil bir 

tasarımdır. Bir ürünün tasarımı için, ilk adımdan üretim aşamasına ka-
dar oldukça zahmetli bir süreç gerekir. 7. sınıf öğrencilerimiz bu bilinç-
ten yola çıkarak bu zahmetli tasarım yolculuğuna bu kez, dünyadaki 
en güvenli sığınakları olan anneleri için çıktılar. Anneleri ile birlikte 
okulumuzun Sanat ve Bilim Sokağı' nda “Tasarımım Annem İçin” adlı 
etkinliği gerçekleştirdiler.

7. Sınıf Öğrencilerimizden 
Anneleri İçin Doğadan Tasarımlar

TED Mersin Koleji 5. sınıf öğrencileri Türkçe zümremizin hazırladığı “Bir Kitap Kahramanı Olsaydınız Han-
gisi Olurdunuz? Neden?” konulu etkinlik kapsamında okudukları kitapların kahramanlarının kişilik özel-

liklerini değerlendirip bu doğrultuda çevrelerine sosyal içerikli mesajlar verdiler. Öğrencilerimiz seçtikleri 
kahramanları görselleştirip daha sonrasında  görsellerinin içerisinde seçtikleri kahramanlara yükledikleri 
misyona uygun mesajlara yer verdiler. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz kitap ve kahraman analizi yapa-
bilmeyi eğlenerek öğrenmiş oldular.

5. Sınıf Öğrencilerimiz 
En Sevdikleri Kitap 
Kahramanlarına Hayat Verdi

Here 2 Help Kulübü öğrencilerimiz herkese örnek olacak çalışma-
lar gerçekleştirmeye devam ediyor. “KOLEJ' de 1 GÜN “ projeleri 

kapsamında Kolejliler Yenişehir İlçesi 100. Yıl Akkent Ortaokulu’nun 
başarılı ancak maddi açıdan dezavantajlı 16 öğrencisini 100. Yıl Ak-
kent Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ali Sena BOZKURT, Rehber Öğret-
meni Çiğdem ATEŞ, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sevda Ateş BÜTÜNER 
’in de gözetiminde kampüsümüzde konuk ettiler. Sabah sunulan 
kahvaltı ile başlanan güne öğrencilerimiz ve konukları Apple Eğitim 
Teknolojileri laboratuvarında gerçekleştirilen teknolojik çalışma-
lar, 3D Eğitim Teknolojileri sınıfında izlettirilen 3D  eğitim videoları, 
Resim ve Müzik atölyelerinde resim ve müzik çalışmaları, İngilizce 
Müzikal gösterisi seyri, spor kompleksindeki spor etkinlikleri ve Fen 
ve Teknolojji laboratuvarında yaptıkları deneyler ile devam ettiler. 
Etkinlik dolu bu gün okulumuza yapılan anlamlı bir teşekkür ile son 
buldu ve Kolejliler misafirlerini tekrar görüşmek üzere yolcu ettiler. 

Here 2 Help Sosyal Sorumluluk 
Kulübümüz Çevre Okullardaki 
Kardeşlerini Kampüsümüzde 
Konuk Etmeye Devam Ediyor
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TED Mersin Koleji' nin akademik, ulusal ve uluslararası alanlarda başarıdan başarıya koşan 8. sınıf öğrenci-
leri “TED Class of 2020” Projesi’ nde buluştu. Kolejliler TED' li olmanın ayrıcalığını yaşayacakları lise yaşam-

ları öncesinde hedeflerini mezun olacakları 2020 yılında %100 başarı olarak belirlediler. TED Mersin Koleji 
olarak diğer yüzlerce başarılı mezunumuz gibi 8. sınıf öğrencilerimizi 2020 yılında KOLEJ vizyon ve misyo-
nuyla mezun etmeyi ve onların başarılarıyla gurur duymayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 

TED Class 
of 2020'ler 
Lise 
Başlangıcı 
İçin 
Geri Sayıma 
Başladı!

TED Mersin Koleji İlkokul ve Ortaokul Destination Imagination kulüplerinde çalışmalarını uzun süredir 
sürdüren öğrencilerimiz dünyanın en büyük yaratıcılık organizasyonu olarak kabul edilen "Destination 

Imagination" Türkiye elemeleri için Aydın Kuşadası' nda kıyasıya mücadele etti. Kolejliler ilk kez katıldıkları 
organizasyonda Güzel Sanatlar "Get A Clue" ipucunu bul kategorisine TEDINATION ve TEDreamers isimli iki 
takımla katıldı. 

İlkokul öğrencilerimiz  "Korikosta' da Aslında Ne Oldu?" adlı oyunla elemelere katılırken, ortaokul öğrencileri-
miz ise yöresel efsanelerimizden biri olan “Şahmeran“ adlı oyunu canlandırdılar. Oyun ve dekor tasarımları-
nın baştan sona tümü öğrencilerimiz tarafından oluşturuldu. Renkli geçen iki dolu gün büyük açılış ile başladı 
Türkiye'den çeşitli okullardan yaklaşık iki bin beş yüz öğrencinin katıldığı organizasyon da renkli anlar yaşandı.

TED Mersin Kolejliler Dünyanın En Büyük 
Yaratıcılık Organizasyonu "Destination Imagination" 
Türkiye Elemelerini Başarıyla Tamamladı!

5. sınıf öğrencilerimiz “Anneler Günü Şiir Dinletisi” etkinliğinde hem anneleri için yazmış oldukları şiirleri 
seslendirdiler hem de onlar için son derece neşeli bir şarkıyla annelerine keyifli ve duygusal dakikalar 

yaşattılar. Kolejlilerin heyecanı ve annelerimizin mutluluk göz yaşları içinde gerçekleştirilen etkinliğimiz 
velilerimiz tarafından ayakta alkışlandı. Değerlerin en üstününe tüm varlığıyla kendini adayan TED’lileri 
tebrik ediyor, annelerimizin Anneler Günü’ nü tekrar kutluyoruz.

5. Sınıf Öğrencilerimiz 
Anneler Günü İçin 
Hazırladıkları Sürpriz 
Etkinlikte Annelerine 
Duygusal Anlar 
Yaşattılar

The Math League Uluslararası Matematik Ligi Sınavları 
4. ve 5. Sınıf Öğrencilerimizin Katılımıyla Gerçekleşti

Waterloo University Math Exams 
(Waterloo Üniversitesi Matematik Sınavları) 
Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerimize 
Uygulandı

TED Mersin Koleji 4. ve 5. sınıf öğrencileri, uluslararası Matematik 
müfredatı çerçevesinde Amerika'dan gelen eğitim kaynakları ve 

Matematik öğretmenleri rehberliğinde Matematik derslerinde edindik-
leri İngilizce Terminoloji bilgilerini kullanarak "The Math League" (Ma-
tematik Ligi) sınavına katıldılar. Geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonu olan 
Kolejliler bu yıl da Dünya Matematik Ligi' nde oldukça iddialılar. 

Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerimiz ayrıcalıklı eğitimlerini dünya 
çapında gerçekleşen akademik yarışmalara katılarak ödüllendir-

meye devam ediyor. Ülkemiz Matematik müfredatı haricinde Uluslara-
rası İngilizce Matematik müfredatı eğitimi alan öğrencilerimiz Kanada 
Waterloo Üniversitesi Gauss Matematik Yarışması' nda tüm dünyadan 
binlerce öğrenci ile yarıştı. Öğrencilerimiz uluslararası Matematik ya-
rışmaları ile analitik düşünme, problem çözme ve İngilizce Matematik 
terminolojisi becerilerini etkin bir şekilde kullanıyor ayrıca keyifli bir 
yarışma ortamında dünya sıralamasında ülkemizi ve okulumuzu üst 
seviyelere taşıyor.
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Uluslararası Matematik Sınavları Dünya Ortaokullar 4.'SÜ 
TED MERSİN KOLEJLİLER!

5. ve 6. Sınıf Öğrencilerimiz  "Ergenlik Döneminde Fiziksel 
ve Psikolojik Değişimler" Konulu Seminerde Buluştu

5 ve 6. sınıf öğrencilerimizin katıldığı Dünya Matematik Ligi sınavlarında 6. sınıf öğrencilerimiz Dünya 4.'lü-
ğünü kazanmayı başardı! 5. sınıf öğrencilerimiz ise gösterdikleri üstün başarı ve dereceleri ile The Math 

League ekibi tarafından gönderilen ve dünya çapında geçerli olan sertifikalar ile ödüllendirildiler. 7. sınıf öğ-
rencilerimiz ise yıl içinde girdikleri Gauss Contest, 8. sınıf öğrencilerimizde Purple Comet Math Meet, Gauss 
Contest ve Akıl Oyunları Yarışması' nda gösterdikleri üstün başarı ve kazandıkları dünya derecelerinden 
dolayı Kanada Waterloo Üniversitesi Matematik Bölümü ve Purple Comet Meet ekibi tarafından gönderi-
len dünya çapında geçerli olan sertifikalar ile ödüllendirildiler. 

5. ve 6. sınıf öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Veli 
Yıldırım ve Dr. Pelin Dağ tarafından gerçekleştirilen "Ergenlik Dö-

neminde Fiziksel ve Psikolojik Değişimler" konulu seminerle ergenlik 
dönemi gelişim süreçlerine önemli katkıda bulundular. Mersin Üniver-
sitesi' ne kurumumuza ve öğrencilerimize verdikleri destekten dolayı 
teşekkür ediyoruz.

TED Ankara Koleji 3. Akıl Oyunları 
Yarışması 8. Sınıf Öğrencilerimiz 
ve 18 TED Okulunun 
Katılımıyla Gerçekleşti

Türk Eğitim Derneği okullarının katılımı ve TED 
Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu ev sahipliğin-

de düzenlenen “3. Akıl Oyunları Yarışması”na TED 
Mersin Koleji 8. sınıf öğrencileri 5 takımdan oluşan 
15 kişilik ekiple katıldı. 18 TED okulundan toplam 75 
takımın mücadelede ettiği akıl oyunlarında Kolejliler 
eğlenirken öğrenirken aynı zamanda problem çöz-
me, mantık yürütme, hızlı düşünme, çözüm üretme 
ve ekip çalışması becerilerini geliştirdiler. 
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Ortaokul Öğrencilerimizden "TED Tuesday Live Performance"

7. Sınıf Öğrencilerimiz 
"Fikirlerin Çarpışması" 
Temalı Önemli Bir Münazara 
Etkinliğine İmza Attı

Orman Timimiz 
Tek Yürek, Tek Bilek

TED Mersin Koleji ortaokul öğrencileri İngilizce yıl sonu etkinliği olarak yeteneklerini sergiledikleri “TED 
Tuesday Live Performance” ile izleyicilerle buluştu. Programda öğrencilerimizden oluşan 3 takımımız 

quiz showda yarışırken, diğer arkadaşları da danslar, skeçler, şarkılar, şiirler ve öğrendikleri hikayeleri can-
landırmalarıyla yarışmaya eşlik ettiler. Ortaokulda toplam 95 öğrencimiz tamamen kendilerinin hazırla-
dıkları etkinliklerde İngilizce konuşma becerilerini ortaya çıkarmanın yani sıra interaktif paylaşımlarla da 
gösteriye renk kattılar.

TED Mersin Koleji Ortaokul Türkçe zümresi tarafın-
dan 7. sınıf öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleş-

tirilen ve öğrencilerimizin tezleri ve antitezleri konu-
sunda detaylı araştırmalarıyla katıldıkları münazara 
etkinliğimizde kıyasıya mücadele yaşandı. Münazara 
sonucunda 7/B sınıfı öğrencilerimiz mutlu sona ulaş-
tılar. 

Erdemli Huzur Evi’ni ziyaret eden ve ahlaki 
gelişimlerini sevgi ile yoğuran TED’liler, geç-

miş ile günümüz arasındaki köprünün temelle-
rini oluşturan elleri öpülesi gönlü güzel büyük-
lerimizle sohbet eşliğinde hoşça vakit geçirdiler. 
Ayrıca Orman Timi öğrencilerimiz huzur evi 
bahçesine dikmiş oldukları fidanlarla herkese 
umutların, heyecanların sevginin nerede, hangi 
yaşta, hangi koşulda olursa olsun hep filiz vere-
ceği mesajını verdiler. 
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TED Class of 2020' ler 
Liseye Geçiş Yemeği İçin 
Hilton Oteli' nde Buluştu
TED Mersin Koleji 8. sınıf öğrencileri TED Class of 2020 projemiz kap-

samında Hilton Oteli' nde düzenlenen Liseye Geçiş Yemeği' nde 
buluştu. Velilerimizin de yoğun katılım gösterdikleri bu anlamlı gecede 
Kolejliler gerçekleştirdikleri dans gösterileri ile büyülediler. Baştan sona 
öğrencilerimizin, velilerimizin ve akademik kadromuzun hep birlikte 
eğlendikleri gecede öğrencilerimizin mutluluğu görülmeye değerdi. 
Eğitim-öğretim hayatlarına TED Mersin Koleji Özel Lisesi'nde devam 
edecek olan öğrencilerimize lisenize hoşgeldiniz diyor, başarılarının de-
vamını diliyoruz. 

Sizlerden gelen öneriler ve kurum 
politikamızla hedeflerimizin örtüşmesi 

sonucunda 2016-2017 Eğitim-öğretim yılından 
itibaren günlük ders saatimizi “8 dersten 9 
derse” çıkarmayı planladık. Bu planlama ile 
amaçladıklarımız: 

1-İlkokulun tüm sınıflarında son ders “Ödev destek saati” 
olarak uygulanacak ve öğrencilere ödev rehberliği 

yapılacaktır. Çocuklarımızın okulda neler öğrendiklerinin 
velilerimiz tarafından görülebilmesi için hafta sonu 
ödevlerinin verilmesine devam edilecektir.

2-Ortaokul ve lisede ise K12NET sistemi üzerinden verilen ve sizler tarafından da takibi 
yapılan ders bazlı ödevler verilmesi uygulamasına devam edilecektir.

3-Ana hedeflerimizden birisi olan ve öğrencinin bireysel gelişiminde önemli bir yer 
tuttuğunu hemen her fırsatta dile getirdiğimiz sosyal ve kültürel gelişime yönelik 

uygulamalar zaman çizelgesi içine yerleştirilecektir (4.sınıflara kodlama dersi gibi)

4-İngilizce dersi hedef öğrenme düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılabilmesi için 5. 
Sınıflara haftada 14 saat, 9 ve10. Sınıflara haftada 10 saat İngilizce dersi yapılacaktır.

5-Okul olarak temel amaçlarımızdan birisi; öğrencilerimizin her düzeyden öğrenme 
eksiklerinin okul ortamında giderilmesidir. Ve uygulamaya koyduğumuz tüm akademik 

süreç planlamalarımızda bu anlayışımızın öne çıkan temel belirleyicisi “öğrencinin okulda 
öğrenmesi” dir.

a)	8. sınıflarda son iki ders (8. ve 9.saat) TEOG hazırlık olarak yapılacaktır.6 ve 7.sınıflarda ise 
öğrencilerin alt öğrenme eksiklerinin giderilmesi için ana derslere takviyeler yapılacaktır 
(Matematik ve Türkçe derslerinin 5 saatten 7 saate çıkarılması gibi)

b) 12.sınıflarda son iki ders (8.ve 9.saat) YGS ve LYS hazırlık olarak yapılacaktır.

c) 11.sınıflarda ise YGS’ ye yönelik öğrenme eksiklerinin giderilmesi amaçlanarak ana derslere 
takviyeler yapılacaktır(Matematik dersinin 8 saatten 10 saate çıkarılması gibi)10.sınıflarda 
alan seçimine kaynaklık edecek seçmeli derslere takviyeler yapılacaktır.

6Birinci sınıflar hariç tüm sınıf düzeylerinde ölçme değerlendirme merkezimizce,       
eğitim-öğretimin amaçlarına ve akademik gelişim sürecine verdiğimiz önem 

çerçevesinde, öğrenci pedagojisini dikkate alarak gereken sıklıkla deneme, konu tarama gibi 
uygulamalar yapılmasına devam edilecektir. 
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TMUF/2016
Ülkemizin genel sorunlarına çözüm yolları 

üretebilmek için TED Mersin Koleji Ulusal Fo-
rumu’nda buluşan 200 Lise öğrencisi TMUF2016 
birinci gün çalışmaları kapsamında kayıt işlem-
lerini tamamladıktan sonra spor salonumuzdaki 
oryantasyon etkinliklerine katıldılar. 

TMUF2016 resmi açılışı gençlerin konuğu 
olarak forumun açılışına katılan Denizbank 

Çukurova Bölge Müdürü ve aynı zamanda TED 
Ankara Koleji Mezunu Engin ESKİDUMAN' ın ko-
nuşması ve sunumuyla başladı. Törenin sonunda 
TMUF2016 başkanımız ve başkan yardımcımızın 
geleneksel olarak zili çalmasıyla TED Mersin Ulu-
sal Forumu başlamış oldu. 

TED Mersin Ulusal Forumu 2. gün çalışmaları 
resmi komite çalışmaları ile devam etti. Ko-

mite oturumlarında 200' ü aşkın delege ülke-
mizin ve dünyamızın geleceğine ışık tutacak 
değerli tartışmalar gerçekleştirdiler ve tas-
laklar oluşturdular.

Divan Oteli' nde düzenlenen 
Gala Yemeği organizasyo-

nu ile TMUF2016'nın 2. günün-
de oldukça yoğun çalışmalar 
gerçekleştiren 200'ü aşkın de-
legemiz ve katılımcı okulların 
temsilcileri hem yorgunluk 
hem de stres atmış oldular.

TED Mersin Ulusal Forumu 
2016 çalışmaları muhteşem 

bir final günüyle son buldu!

Delegeler çözüm önerilerini tek 
tek inceleyerek, ilgili komiteye 
sorular yönelttiler. Forum baş-
kanının yöneticiliğinde 4 otu-
rumda gerçekleşen genel kurul, 
gençlerin bilgi soruları, atak ko-
nuşmaları ve oylamaları ile de-
vam etti. Oylamalar sonucunda 
8 komite de yeterli oyu alarak 
bu forumu başarılı bir şekilde 
tamamlamış oldular. 

Türkiye’ nin ve Mersin’ in çok değerli okullarından olan; TED Ankara Koleji, TED Alanya Koleji, TED Antalya Koleji, 
TED Bursa Koleji, TED Kayseri Koleji, TED Samsun Koleji, TED Mersin Koleji, Gaziantep Kolej Vakfı, Bursa Emine 

Örnek Koleji, Özel Toros Fen Lisesi, Mahmut Arslan Anadolu Lisesi, Eyüp Aygar Fen Lisesi ve İçel Anadolu Lisesi’ nin 
yöneticilerine, danışman öğretmenlerine ve öğrencilerine okulumuz adına teşekkür ederiz.

 TMUF 2017'de BULUŞMAK ÜZERE!
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Lise Öğrencilerimiz Gaziantep Kolej 
Vakfı Okulları' nın Düzenlediği 
KOLUF Organizasyonuna Katıldı!

Lise Öğrencilerimiz 
‘’Liseli Genç 
Eleştirmenler 
Sempozyumu’’ İçin 
TED Ankara 
Koleji'ndeydi

Lise Öğrencilerimiz 
“14 Mart Dünya Pi Günü”nde 
Mersin Üniversitesi 
Matematik Bölümü’nü 
Ziyaret Etti

Lise öğrencilerimiz ulusal forumlarda başarıdan başarıya koşmaya 
devam ediyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları' nın düzenlemiş 

olduğu Ulusal Forum’ a okulumuzdan Naz Demirsoy,  Havvanur Taner,  
Emre Şevkin, Emre Turna ve Tuna Ahmetler ile katılan Kolejliler önemli 
çalışmalar gerçekleştirdiler. Düşüncelerini özgürce ifade edip, sorunla-
ra yaratıcı çözümler üreten Kolejliler Ekonomi, Avrupa Birliği, Ticaret, 
Eğitim ve Anayasal Düzenlemeler komitelerinde yer aldı. Gaziantep 
Kolej Vakfı Özel Okulları' na bizlere gösterdikleri misafirperverlik için 
teşekkür ediyoruz.

TED Mersin Kolejliler 15-16 Nisan tarihlerinde TED Ankara Koleji’nde geleneksel olarak düzenlenen ve bu 
yıl altıncısı gerçekleştirilen ‘’Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’’ na katıldılar. Genç eleştirmenleri-

miz öykü, roman, tiyatro, şiir, sinema, yaratıcı drama, İngilizce roman, İngilizce çizgi roman olmak üzere top-
lamda sekiz oturumdan oluşan sempozyumda okulumuzu en iyi şekilde temsil ettiler. 

14 Mart Dünya Pi Günü etkinliği kapsamında lise öğrencilerimiz Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül-
tesi Matematik Bölümü' nü ziyaret etti. Doçent Dr Erol Yaşar öğrencilerimize Matematik Bölümü' nü ve 

üniversiteyi tanıtarak konferans salonunda bir sunum yaptı. Matematik bölüm başkanı Prof Dr Hanlar Reşi-
doğlu Matematiğin hayatımızdaki önemi ve Mersin Üniversitesi Matematik Olimpiyatları hakkında öğren-
cilerimize bilgi verdi. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof Dr Ahmet Murat Gizir öğrencilerimizle birlikte Pi 
Günü hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirerek Matematik Bölümü akademisyenlerimiz TED Mersin Ko-
leji olarak bu güne verdiğimiz önem ve her yıl yaptığımız ziyaretten çok mutlu olduklarını ifade ettiler. 

TED Mersin Koleji Geleneksel Bilim 
Şenliği Birbirinden Değerli 40 Farklı 
Projenin Katılımıyla Gerçekleşti

Lise Öğrencilerimiz Ayrıcalıklı 
Yabancı Dil Eğitimlerini "Happy Hour" 
Etkinliğinde Bir Kez Daha Sergiledi

TED Mersin Koleji lise öğrencileri bilim temelli 
eğitimlerini "Traditional Science Fair"(Gele-

neksel Bilim Şenliği) ile birleştirerek önemli bir 
etkinliğe imza attılar. Aylar süren proje çalışma-
larını ise lise kampüsümüzde K12 bütünlüğünde 
gerçekleşen Geleneksel Bilim Şenliği' nde Sunder-
land. Kolejliler, X ışınları, fotoelektrik olay, telgraf 
sistemi, hologram, Schrödinger'in kedisi gibi fizik 
çalışmalarını modellediler, soğandan DNA analizi 
yaptılar, bitkilerde madde taşımını deneyle göster-
diler ve atom modellerini lise, ortaokul ve ilkokul 
seviyesindeki öğrencilere ve öğretmenlerine ta-
nıttılar.. 

Lise öğrencilerimiz uzun bir hazırlık süreci sonunda "Happy Hour" ya-
bancı dil etkinliklerini sergilediler. Kolejliler "How restricted should 

the school rules be?" (Okul kuralları ne kadar kısıtlı olmalı?) konulu İngi-
lizce münazara ile etkinliklerine başladılar. Savundukları fikirleri arada 
rol yaparak da kanıtlamaya çalışan Kolejliler showlarıyla etkinliğe renk 
kattılar. Öğrencilerimiz çeşitli İngiliz ve Amerikan şairlerinden seçtikleri 
şiirleri seslendirerek muhteşem bir performans ortaya koydular. 9. sı-
nıf öğrencilerimiz ise koro şeklinde okudukları Rudyard Kipling'e ait IF 
(Eğer) şiiriyle nasıl iyi bir insan olunur konusunda anlamlı bir farkındalık 
yarattılar. Kolejliler etkinliklerin arasında çaldıkları enstrümanlar eşli-
ğinde İngilizce ve Almanca şarkılar söyleyip eğlenceli anlar yaşattılar. 11. 
sınıf Kolejliler Grease Müzikali' nden bir şarkıyı uyarlayarak izleyicileri 
büyülediler. 
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Lise Öğrencilerimiz ve Ülkemizin Önde 
Gelen Diğer Eğitim Kurumlarının Lise 
Öğrencileri TEDMUN 2016'da Buluştu

TED Mersin Kolejliler “URFODU Bilim 
Temelleri Bilgi Yarışması” Finallerinde 
Kurumumuzu Başarıyla Temsil Ettiler

Lise Öğrencilerimizden Waterloo Üniversitesi ve 
Purple Comet Uluslararası Matematik Yarışmalarında 
Dünya Çapında %20' lik Dilime Girme Başarısı!

TED Mersin Koleji Lise Model United Nations (Model Birleşmiş Mi-
letler) Kulübü öğrencileri uluslararası konferanslarda üstün başarı 

göstermeye devam ediyor. Kulüp öğrencilerimiz TED Ankara Koleji 
tarafından düzenlenen, “Break The Silence” (Sessizliği Kır) temalı TED-
MUN 2016 Konferansı’ na katıldılar. Türkiye’ nin önde gelen okullarının 
katıldığı ve ortak dilin sadece İngilizce olduğu konferansta, 7 öğrencimiz 
İngiltere delegesi olarak, 48 farklı ülkenin problemine 300’ den fazla ka-
tılımcı öğrenciyle birlikte çözüm önerileri, taslaklar ve münazaralarla 
katkıda bulundular. Kulüp üyemiz Sıla Koç  ‘En İyi Delege’ ödülüne layık 
görülmüştür. 

Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz bilim alanında gerçekleştirdikleri ba-
şarılı çalışmaları katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarla tes-

cillemeye devam ediyor. URFODU Bilim Temelleri Bilgi Yarışması’ nda 
finale yükselen 6 öğrencimizden 2'si finalleri geçmek için gerekli olan 
puanı almayı başararak bizleri gururlandırdılar. 

TED Mersin Koleji Özel Lisesi öğrencileri ülkemiz ve dünya çapında başarılar kazanmaya ve ülkemizin 
Matematik alanında adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz ulusal Matematik 

müfredatıyla birlikte yıl boyu öğrendikleri uluslararası İngilizce Matematik müfredatını dünya çapında ger-
çekleşen Waterloo Üniversitesi ve Purple Comet Matematik Yarışmaları' nda elde ettikleri yüksek başarı ile 
taçlandırdı. Farklı ülkelerden binlerce okulun katıldığı yarışmalarda %20'lik yüksek başarı dilimine girmeyi 
başaran öğrencilerimizi ve onlara sonsuz destek veren öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. 

Lise Öğrencilerimiz Kariyer Günleri 
Kapsamında İnşaat Mühendisi Mehmet 
Alp Buluklu' yu Konuk Etti

Lise Öğrencilerimizin Bir Klasik Haline Getirdiği 
"Geleneksel Masal Günü" İzleyenleri Büyüledi

Lise Öğrencilerimiz Kariyer Günleri 
Kapsamında Prof. Dr. Yavuz Demir' i 
Konuk Etti

TED Mersin Koleji Özel Lisesi öğrencileri “Kariyer Günleri” kapsamın-
da önemli konukları misafir etmeye devam ediyor. Kolejlilerin ko-

nuğu Mehmet Alp Buluklu oldu. İnşaat Mühendisliği ve inşaat sektörü 
hakkında öğrencilerimizle detaylı paylaşımlarda bulunan konuğumu-
za Kariyer Günleri' mize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 

Kendi yazdıkları ve yönettikleri oyunlarla ve kendi hazırladıkları sah-
ne dekorları ve kıyafetlerle unutulmaz bir performans sergileyen 

Kolejliler akademik başarılarının yanında sosyal alanda da ne kadar ba-
şarılı olduklarını bir kez daha kanıtladılar. 

Kolejlilerin konuğu Prof. Dr. Sayın Yavuz Demir oldu. Plastik cerrahi, 
estetik, yüz kol vb. nakiller ve diğer estetik dalları hakkında öğren-

cilerimizle detaylı paylaşımlarda bulunan Demir konferansta örnek 
hastalardan alınan görsellerle lise öğrencilerimize interaktif bir sunum 
gerçekleştirdi. Ayrıca konuşmacımız kendi akademik sürecini üniversi-
teye hazırlanan öğrencilerimiz ile paylaştı. Yavuz Demir'e Kariyer Gün-
leri' mize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 
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Lise Öğrencilerimiz Nesin Matematik Köyü’ nde Dünyaca Ünlü 
Matematikçimiz Prof. Dr. Ali Nesin'le Çalışmalarını Tamamladı

TED'liler VI. Matematik Günleri Liseler Arası 
Matematik Yarışması İçin Ankara'da Buluştu

Lise Öğrencilerimiz TED Bursa 
Ulusal Forumu'nda Okulumuzu 
Başarıyla Temsil Etti

Lise öğrencilerimiz ayrıcalıklı Matematik eğitimlerini farklı bir boyuta taşıyarak Şirince' de kurulan ve Ne-
sin Vakfı' na ait olan Nesin Matematik Köyü'nde Bilgi Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali 

Nesin'le Matematik üzerine iki gün boyunca önemli çalışmalar gerçekleştirdiler. Doğal bir ortamda olmanın 
verdiği keyifle oldukça önemli çalışmalar gerçekleştiren öğrencilerimizi tebrik ediyoruz ve Ali Nesin'e ve 
ekibine bu önemli organizasyona verdikleri destek için teşekkür ediyoruz.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi VI. Matema-
tik Günleri Liseler Arası Matematik Yarışma-

sı'nda TED Mersin Koleji olarak 11. sınıf öğrencileri-
miz Ecenur Taş, Atahan Erdurak ve İbrahim Aslan 
ile birlikte yerimizi aldık. Yarışmanın Runner eta-
bında Matematik Günleri' ne katılan 12 okul arasın-
dan yapılan üç kişilik karma yarışma gruplarında 
öğrencimiz Atahan Erdurak' ın olduğu grup üçün-
cü oldu. 

TED Mersin Koleji Lise öğrencileri 6, 7, 8 Mayıs tarihlerinde yedincisi 
düzenlenen TED Bursa Ulusal Forumu’ na katıldılar. 5 öğrencimizin 

katıldığı TBUF etkinliğinde gençlerimiz çevre,ekonomi, sivil hak ve öz-
gürlükler, insan hakları, nüfus ve kalkınma gibi komitelerde delege ola-
rak görev alıp TED Mersin Koleji’ ni başarıyla temsil ettiler. 

Lise 
Öğrencilerimiz 
Nobel Ödüllü 
Dünyaca 
Ünlü Bilim 
Adamımız Prof. 
Dr. Aziz Sancar 
ile Bilkent 
Üniversitesi'nde 
Buluştu

Lise Model United Nation (Model Birleşmiş Milletler) Kulübü 
Öğrencilerimiz Uluslararası Başarı Sertifikalarını Aldı

TED Mersin Koleji lise öğrencilerini temsilen 11. sınıf öğrencilerimiz Atahan Erdurak ve İbrahim Aslan Fen 
Bölümü Zümre Başkanımız Serden Togay rehberliğinde 18 Mayıs 2016 tarihinde Bilkent Üniversitesi 

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Konser Salonu’nda düzenlenen Aziz Sancar "DNA Onarımının Meka-
nistik Temeli" (Mechanic Basic of DNA Repair) konulu konferansa katıldılar. Konferans boyunca TUBA (Tür-
kiye Bilimler Akademisi) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdul-
lah Atalar ve Nobel Biyokimya dalında ödül alan milli gururumuz Prof. Dr. Aziz Sancar'ı dinleyen Kolejliler     
Prof. Dr. Aziz Sancar' a sordukları sorulara detaylı cevaplar aldılar. 

TED Mersin Koleji Lise öğrencileri İngilizce ve proje tabanlı öğrenci kulüpleri ile ilgili ve yeteneklerini 
hem keşfediyor hem de bu alanda ülkemiz ve dünya çapında başarıdan başarıya koşuyor. Lise MUN 

(Model Birleşmiş Milletler) Kulübü öğrencilerimiz yıllardır sürdürdükleri yoğun çalışmalar kapsamında 
her yıl katıldıkları uluslararası organizasyonlara bu yıl TEDMUN' 16 ve MCMUN' 15 konferanslarıyla devam 
ettiler ve gösterdikleri üstün başarılardan dolayı uluslararası geçerliliğe sahip başarı sertifikaları almaya 
hak kazandılar. 
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Geleneksel TED Mersin Koleji 
19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı Şenliğimiz Görülmeye Değerdi

TED Mersin Koleji Lise öğrencileri “19 Mayıs Atatürk' ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Şenliği”nde izle-
yenleri hazırladıkları şovlarla büyüledi. Kendilerinden küçük sınıflarda eğitim gören kardeşlerini de 

şenlik programına dahil eden Kolejliler bu anlamlı günde sergiledikleri dans, halk oyunları, orkestra ve bir 
çok farklı performansla unutulmaz bir programa imza attılar. 

TED Mersin Koleji Özel Lisesi 
2016 Mezunları Kampüsümüzde Düzenlenen 
Kep Töreninde Duygu Dolu Anlar Yaşadılar

TED Mersin Koleji Özel Lisesi 2016 Mezunları’nı kampüsümüzde düzenlenen görkemli bir kep töreniyle 
uğurladı. TED Mersin Koleji çatısı altında uzun yıllardır sayısız başarıya imza atan TED16'lar ülkemize yön 

veren on binlerce TED Mezunu arasına isimlerini yazdırmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadılar.



2016 Mezunlarımız 
Hilton Oteli' nde 
Düzenlenen 
Mezuniyet Balosunda 
Buluştu

TED Mersin Koleji'nde uzun yıllardır eğitim gö-
ren 12. sınıf öğrencilerimiz Hilton Oteli’ nde dü-

zenlenen, velilerimizin ve akademik kadromuzun 
katıldığı “Mezuniyet Balosu” nda bir araya geldi. Dü-
zenlenen gecede uzun yıllardır TED ailesinin üyesi 
olan öğrencilerimiz ve velilerimiz hem eğlendiler 
hem de duygusal anlar yaşadılar. Üniversite eğitim-
lerine yurt içi ve yurt dışında devam edecek olan 
Kolejliler, önümüzdeki yıldan itibaren ülkemiz ve 
dünya çapındaki binlerce TED mezunu gibi TED 
ailesi üyeliklerine TED Mersin Koleji Mezunları 
Derneği'nde devam edecekler. 

Öğrencilerimize bizlere 12 yıl boyunca yaşattıkları 
sayısız başarı ve gurur için teşekkür ediyor, sağlık, 
başarı ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz.

DERS 
ÇALIŞMAYA 

KONSANTRE 
OLMAYI 

ÖĞRENME

M
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e
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http://www.tedmersin.k12.tr/tr/icerik/272/amaclar-ve-ilkeler


Ders çalışırken canım 
sıkılıyor,

Dikkatimi bir konu üzerinde 
yoğunlaştıramıyorum, bir 
süre sonra başka şeyler 
düşündüğümü fark ediyorum,

Çalıştığım, iyi öğrendiğimi 
düşündüğüm konuları bir 
süre sonra hatırlayamıyorum 
ya da konuyla ilgili bir soru ile 
karşılaştığımda çözemiyorum.

Vb. yakınmaları bir çok 
öğrenciden duyarız. Bu tür 
yakınmalar, öğrencinin 
konsantre olabilmesi (dikkati 
yoğunlaştırma) ile ilgili bir 
takım yanlışları olduğunun 
göstergesidir.

Bugün öğrendiğimiz bir konuyu, bir 
ay ya da bir yıl sonra hangi ölçüde 
hatırlayacağımız, büyük ölçüde 
o konuyu çalışırken, ne kadar 
konsantre olduğumuz ile yakından 
ilgilidir.

O halde ne yapmalıyız? 

Bir konu üzerinde dikkatimizi 
yoğunlaştırmak için nelere 
dikkat etmeliyiz?

Konsantrasyon İçin Önce Kesin 
Bir Amaç Belirlenmelidir.

Kişinin çalışacağı konular üzerinde 
konsantrasyonun yüksek olması 
kendini motive edebilmesiyle 
doğrudan ilgilidir. Kişinin kendini 
iyi derecede motive edebilmesi ise 
severek, benimseyerek belirlediği 
bir amaçla mümkün olur.

Bunun için amaç belirlemeden bir 
çalışma yapmak yerine sonunda 
ulaşmayı hedeflediğiniz amaç 
doğrultusunda bir çalışma yapmak, 
motivasyonunuzu dolayısıyla 
da konsantrasyonunuzu olumlu 
etkileyecektir.

Konsantrasyon İçin Tam Bir 
Kararlılık Gerekir. 

Konsantrasyon öncelikle tam 
bir irade ister. Hiç kuşkusuz 
konsantrasyon sorununun temeli, 
işin başlangıcındadır. Çünkü 
başlangıçta yenilgiyi kesinlikle 
düşünmemek, konsantrasyon 
için yeterli olduğunuz anlamını 
taşır. İşin başında, işe tüm ilgi 
ve özeninizle sarılırsanız, çok 
geçmeden konsantrasyonu bir 
alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Konsantrasyonu Canlı 
Tutabilmek İçin Çalışmaya 
Çeşitlilik Getirmek Şarttır.

Zihnin belli bir süreyi aşınca bir 
konu üzerindeki konsantrasyonu 
sürdürebilmesi genellikle zordur. 
Çünkü zihin monoton bir çalışma 
düzeninde farklı şeylerle meşgul 
olmaya başlayacaktır. Onun için 
çalışmanıza çeşitlilik getirmekte 
fayda vardır. Bu aşamada “çalışmaya 
çeşitliliği nasıl getirebiliriz?” sorusu 
aklınıza gelecektir.

Bunun için önce öğrenilmekte olan 
konuya değişik açılardan bakmayı 
ve konuya değişik yönlerden 
yaklaşıp yorum getirmeyi 
öğrenmelisiniz.

Örneğin, bir ders için ayırdığınız 
çalışma süresini; tekrar etme, 
not alma, test çözme, dinlenme, 
çalışma vb. gibi bölümlere ayırın. 

Kendiniz sorular üretin, önceki 
konularla, günlük yaşantıyla 
bağlantı kurarak, konudan 
uzaklaşmadan yorum yaparak 
dikkatinizi dağıtmayacak bir 
çeşitlilik yaratın. Bunu yaparsanız 
rehavetten ve sıkıcılıktan kolayca 
uzak kalacağınızı unutmayın.

Planlı Çalışma Konsantrasyona 
Katkıda Bulunur.

Çalışmayı olanakların elverdiği 
ölçüde günün aynı saatlerinde 
ve aynı yerde sürdürmekte yarar 
vardır.

Bunun için ortamsal koşullarınızı, 
dikkatinizi dağıtabilecek 
uyarıcılardan (müzik, TV, telefon, 
gürültü vb.) ayıklamak gerekir. 
Uygun dinlenme aralıkları ile sıraya 
koyduğunuz ders ve konuları 
çalışmak konsantrasyonu olumlu 
yönde etkileyecektir.

Konsantrasyon “Dikkatin 
Dağılmasını Önleme Sanatı”dır.

Çalışma için ayırdığınız süre içinde 
çalışmanıza katkıda bulunmayacak 
düşünce ve uğraşlara vakit 
harcamayınız.

Kendi kendinize, çalışmalarınızın 
sonucu olarak elde etmeyi 
amaçladığınız hedefi, sürekli 
hatırlayarak duygularınızın 
etkisinden kurtulup gerçekten 
önemli olanı seçmelisiniz.

Kendi Kendinize Randevu 
Verin.

Başka birisi ile randevunuz 
olduğunda, randevuyu 
engelleyecek herhangi bir işin araya 
girmesini doğal olarak önlersiniz. 
Bunun gibi belli bir çalışmayı, belli 
bir günde, belli saatlerde sürdürmek 
üzere kendi kendinize randevu 
veriniz. Bu saatleri sadece bu 
amaçlar için açık bırakınız ve sizi 
engelleyecek başka herhangi bir 
yükümlülükten kaçınınız.

Konsantrasyonun Kolay ve 
Mümkün Olması İçin Bedenin 
ve Zihnin Yeterince Dinlenmesi 
Gereklidir.

İdeal bir konsantrasyonu, çok 
yorgun olmak kadar çok fazla 
dinlenmiş olmak da olumsuz 
etkiler. Çünkü yorgunluk nasıl 
dikkatinizi olumsuz etkileyen bir 
faktörse, çok fazla dinlenmiş olmak 
da uyku ve rehaveti getireceğinden 
dikkatinizi olumsuz etkileyecektir.

Çalışmalarınızda Bitkinliği 
Önleyin.

Bitkinlik, uzun süren sıkı bir 

çalışmanın sonucu olarak yavaş 
yavaş vücuda yerleşir. Uykusuzluk, 
aşırı duyarlılık, sinirlilik, bütün 
çabalarınıza karşın yine de 
çalışmalarınızda her şeyin ters 
gittiği hissi gibi durumlar bitkinliğin 
belirtileri olabilir. Bitkinlik ve 
kendinize güvensizlik sizi böylesine 
sardı mı dinlenmeye ihtiyaç 
doğmuş demektir, böyle bir ruh 
halinde yapılan çalışma zarar 
getireceğinden çalışmalara ara 
verip, bir süre dinlenmek yerinde 
olacaktır.

Derin Bir Konsantrasyon 
Sağlamak İçin Zihninizi 
Dolduran Bütün Duygusal 
Sorunların Etkisinden 
Kurtulmak Gerekir.

Zihninizde ön plana çıkan 
konuları, kısa sürede düşünerek 
sonuçlandırıp, onlara nokta 
koymak gerekir. Duygusal sorunları 
zihinden uzaklaştırmak gerçekten 
zordur ve irade ister. Yapılacak en 
akıllıca iş, bu duygularla yüzleşip 
onları tanımak ve orada olduklarını 
kabul ederek duygularınızı 
düzenlemeye çalışmak olacaktır.

Uzun süren duygusal sorunlar, 
çalışmalarınızı olumsuz 

etkileyecektir. Buna izin vermemek 
için gerekirse etrafınızda size 
yakın olan kimselerle (anne-
baba, rehberlik Birimi, ailede 
veya çevrede fikirlerine 
güvenebileceğiniz kişiler gibi) 
konuşarak rahatlayabilir ve bu 

sorunlardan kurtulmak için 
önlemler alabilirsiniz. 
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Türkiye Okullar Arası Alp Disiplini Slalom 
Yarışlarının İlk Gününde Türkiye 1.si: 
TED Mersin Koleji!

Milli Kayakçımız Göksu Yeşildağ Erzurum' da düzenlenen Türkiye Okullar Arası Alp Disiplini Slalom Ya-
rışları’ nda Türkiye 1.si olmayı başardı! Öğrencimizi ve antrenörlerini tebrik ediyor ve büyük slalom 

yarışlarında başarılar diliyoruz.

Türkiye' nin Yüzme 
Branşinda En İyi 3. Eğitim 
Kurumu: TED Mersin Koleji

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleşen Türkiye Okullar Arası Gençler Yüzme Şampiyonası’ nda               
TED Mersin Koleji Erkek Takımı TÜRKİYE 3.'sü olmayı başardı! Önümüzdeki yıl ülkemizi Okullar Ara-

sı Dünya Şampiyonası’ nda temsil etmek için kurulan takımımız 2. yılında Türkiye 3.' sü olmayı başardı. 13 
madalya ve 1 kupa ile Türkiye 3.'lüğüne uzanan öğrencilerimizi ve antrenörlerini tebrik ediyor, uluslararası 
hedeflerinde başarılar diliyoruz.

Yüzme Takımlarımız Başarıda Sınır 
Tanımadan Yoluna Devam Ediyor!

TED Mersin Koleji Küçük 
Yüzme Takımı Şampiyon 
Büyüklerinin İzinde 
İl 4.'lüğüne Uzandı!

MEB Okullar Arası 
Basketbol Yıldız 
Erkekler Kategorisi 
Mersin 3.'sü TED 
Mersin Koleji!

Isparta' da düzenlenen Okullar Arası Gençler Grup Müsabakaları' na Erkekler Kategorisi’nde takım olarak, 
bayanlar kategorisine ferdi olarak katılan Kolejliler rakiplerinin tümünü geride bırakarak 1.' liğe uzandı. 

Enka Okulları, TED Eskişehir Koleji ve Özel Bornova Lisesi ile centilmence bir mücadele gerçekleştiren öğ-
rencilerimizi tebrik ediyoruz. 

MEB Mersin Okullar Arası Küçükler Kategorisi Yüzme Yarışları' nda mücadele eden Küçük Yüzme Ta-
kımımız yeni kurulmalarına rağmen yarışlarda il 4.'sü olarak önemli bir başarıya imza attılar. Kolejliler 

4x100m serbest bayrak yarışında 4. olurken öğrencilerimizden Şükrü Efe Uzundal 50m serbest kategori-
sinde 3. olmayı başardı. Öğrencilerimiz Burcu Irmak Kuzey, Emir Güney, Şükrü Efe Uzundal, Efe Basım, Yiğit 
Ziya Kalender, Yağız Mert Kabadayı' yı ve antrenörlerini tebrik ediyor başarılarının artarak devam etmesini 
diliyoruz. 

TED Mersin Koleji' nin ilkokul çağından itibaren birçok başarıya imza atan Ortaokul Erkek Takımı MEB 
Okullar Arası Yıldız Erkekler Kategorisi’ nde Mersin 3.' sü olmayı başardı. Kulüpler kategorisinde Mersin 

3.' lüğünden sonra okullararası kategoride de 3.'lüğe uzanan öğrencilerimizi ve antrenörümüz Mehmet Ali 
Esen' i tebrik ediyor önümüzdeki yıl şampiyonluk olan hedeflerinde başarılar diliyoruz! 
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TED Mersin Koleji'nin Şampiyonları 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü’ nün Konuğu Oldu

MEB Okullar Arası Yüzme Yarışları 
Yıldız Kızlar Kategorisi MERSİN 
ŞAMPİYONU TED Mersin Koleji!

Yüzücülerimiz 
Milli Takımımızı 
“Uluslararası 
Wetzlar Yüzme 
Yarışları”nda 
Avrupa 2.'liğine 
Taşıdı!

TED Mersin Koleji' nin Türkiye Şampiyonu ve Türkiye ilk 3 derecelerini kazanan sporcuları Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl Müdürü Sayın Ahmet Tarakçı' nın konuğu oldu. Yüzme ve Kayak branşlarında ülkemiz-

deki müsabakalara damgasını vuran TED Mersin Kolejlileri makamında kabul eden sayın Tarakçı öğrencile-
rimize tam destek sözü verdi. Ahmet Tarakçı' ya öğrencilerimize gösterdiği yakın ilgi için teşekkür ediyoruz.

TED Mersin Kolejli yüzücüler Mersin'de ve Türkiye'de durdurulamı-
yor! 15-16-17 Mart tarihlerinde Mersin Olimpik Yüzme Havuzu’ nda 

düzenlenen “Milli Eğitim Bakanlığı Okullar Arası Yıldızlar Yüzme İl Birin-
ciliği Yarışları”nda TED Mersin Koleji Yıldız Kız Takımı 32 madalya ve 1 
kupa ile Mersin Şampiyonu olmayı başardı. 

TED Mersin Koleji'nin Mersin Şampiyonu ve Türkiye 3.' sü milli yüzücülerinden Doğa Babacan, Murat 
Görkem Narman, Enes Kırveli ve Kürşat Yılmaz Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi baş antrenörü 

Martin Grabowski liderliğinde Türkiye Yüzme Milli Takımı olarak katıldıkları 10. Uluslararası Wetzlar Yüz-
me Yarışı’ nda Avrupa 2.' si olmayı başardı! 

Almanya' nın Wetzlar şehrinde düzenlenen yarışta öğrencilerimiz ve yüzücülerimiz 31 yarış sonunda 5 Al-
tın, 4 Gümüş ve 2 Bronz olmak üzere toplamda 11 madalya alarak bizleri ve ülkemizi gururlandırdılar.

Basketbol Lise 
Genç Kızlar 
Kategorisi 
Mersin Şampiyonu
TED Mersin Koleji

TED Mersin Koleji Lise Kız 
Basketbol Takımı MEB 

Okullar Arası Lise Genç Kızlar 
Kategorisi’nde final maçına çık-
tığı Doğa Koleji'ni 65-53'lük skor-
la devirerek MERSİN ŞAMPİ-
YONU oldu! Sezonu namağlup 
tamamlayan Altın Kızlarımız 
elde ettikleri başarıyla Türkiye 
Okullar Arası Basketbol Şampi-
yonası’na ülke genelindeki seri 
başı 4 takımdan biri olarak git-
meye hak kazandılar. 

Ortaokul Öğrencilerimizden Ömer Faruk 
Söker ve Bora Ökten' e Anadolu Efes Spor 
Kulübü Alt Yapı Kampı’ na Davet!

TED Mersin Spor Kulübü Küçük Erkekler Basketbol Takımı ve TED 
Mersin Koleji Ortaokul Basketbol Takımı oyuncularımızdan Ömer 

Faruk Söker ve Bora Ökten yıl içerisinde takım olarak gösterdikleri üs-
tün başarıdan dolayı ülkemizin önde gelen basketbol kulüplerinden 
Anadolu Efes Spor Kulübü' nün Istanbul’ da düzenlenecek olan Alt Yapı 
Kampı’na davet edildiler. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Yüzme Yıldız Kızlar Kategorisi’ nde 
Kolejliler Türkiye Şampiyonası' na 
Katılma Hakkı Kazandı

Kayseri' de düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar 
yüzme grup müsabakalarında kız takımımız 

grubunu 4. olarak tamamlayarak Karabük' te dü-
zenlenecek olan ve Türkiye' nin en iyi 16 takımının 
katılacağı Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. 
Öğrencilerimizi ve öğretmenimizi tebrik ediyor, 
Türkiye finalinde başarılar diliyoruz
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Türkiye Açık Yaş Yüzme 
Şampiyonası'nda 
Mersin Tarihinin İlk 
Madalyası TED Mersin 
Koleji'nden!

Ülkemizin önde gelen yüzme takımlarından 
Fenerbahçe, Galatasaray ve Enka ile aynı po-

taya girmeyi başaran öğrencilerimiz bu yıl Mer-
sin'de düzenlenen Turkcell Türkiye Açık Yaş Şam-
piyonası' nda kendi yaş kategorilerinde Türkiye 
3.'sü olmayı başardılar. 32 yarışa katılan ve 9 Tür-
kiye finali yüzen öğrencilerimizi, Gençler Katego-
risi Türkiye 3.'sü olan öğrencimiz Murat Görkem 
Narman'ı ve antrenörlerini tebrik ediyor, Malta' da 
düzenlenecek Milli Takım yarışlarında öğrencile-
rimize başarılar diliyoruz. 

Türkiye'nin En İyi 8 
Takımından Biri Olarak 
Türkiye Şampiyonası 
Finallerindeyiz!

2015 – 2016 Basketbol Lise Genç Kızlar Kategorisi 
Mersin Şampiyonu olarak ilimizi Türkiye’deki 

dört seri başı takımdan biri olarak yarı finallerde 
temsil eden basketbol takımımız, finalde Antal-
ya temsilcisini yenerek Türkiye Şampiyonası’ na 
gitmeye hak kazandı. Alanya Rıfat Azakoğlu M.T. 
Anadolu Lisesi' ni 62-54'lük skorla geçek Kolejliler 
Ankara ilinde yapılacak Türkiye Finalleri’ne gitme-
ye hak kazandı. Elde edilen başarıdan dolayı spor-
cularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor Türkiye 
Şampiyonası' nda başarılar diliyoruz. 

Okullar Arası Badminton Müsabakaları Mersin 3.' sü: 
TED Mersin Koleji

Mersin'in kampüs içerisinde en kapsamlı spor tesislerine ve en de-
neyimli antrenörlerine sahip kurumumuzda geçtiğimiz yıl Bad-

minton branşında ilk profesyonel adımlarını atan ilkokul öğrencileri-
miz bu yıl gerçekleşen müsabakalarda finallere yükselerek Mersin 3.'sü 
olmayı başardı. Bizlere bu gururu ve mutluluğu yaşatan öğrencilerimizi 
ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini 
diliyoruz.

TED Okulları Müdür 
Yardımcıları Hizmetİçi 
Eğitim Programı 
Tamamlandı

TED Okulları' nda görev yapan müdür yardım-
cılarına yönelik olarak hizmet içi eğitim TED 

Antalya Koleji’ nin ev sahipliğinde gerçekleşti-
rildi. Müdür yardımcılarımız; Young Guru Aca-
demy’nin kurucusu Sinan Yaman'ın "Liderlik", İz-
gören Akademi eğitmeni Gaye Önsel'in "Mülakat 
Teknikleri" ve Dr. Sinan Canan’ın "N-Beyin" konulu 
eğitimlerine katıldılar. Eğitimlerin yanı sıra TED 
Okulları Yönetsel Uygulamaları ile ilgili bilgi ve de-
neyim paylaşımlarında bulundular.

TED Okulları 
İngilizce Kitap 
Komisyon 
Toplantısı 
Antalya'da 
Düzenlendi

TED Okulları İngilizce kitap 
komisyon toplantısı tüm 

okullarımızın İngilizce zümre 
başkanlarının katılımıyla Antal-
ya' da gerçekleşti. 

12. LTEN 
Konferansı 
FMV Işık 
Okullarının Ev 
Sahipliğinde 
Gerçekleşti

FMV Işık Okulları’ nın ev sahipliği yaptığı 12. LTEN konferansında okulumuzu yabancı diller bölüm başka-
nımız İrem Ünlüer ve Kurucu Asistanımız ve Projeler Koordinatörümüz İrfan Özdemir temsil etti. "Tek-

noloji ile Değişen Dünya – Değişen Eğitim Anlayışı ve Düşünceyi Görünür Kılmak" konularının ele alındığı 
konferansta ayrıca Design Thinking, Gamification, Storytelling, Brain-Based Learning, Mind Mapping, Aug-
mented Reality, Differentiated Instruction ve Infographic hakkında detaylı çalışmalar gerçekleştirildi.
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TED Mersin Koleji Mezitli 
Anaokulu Kampüsü 
“Kapalı Yüzme Havuzu” 
ve “Kapalı Spor Salonu”
 Düzenlenen Törenle 
Hizmete Açıldı

TED Mersin Koleji Anaokulu; bölgede kampüs 
olma niteliği taşıyan ilk anaokulu olmasının 

yanı sıra; Mersin’in ilk ve tek anaokulu çağında 
olan çocukların fiziki özelliklerine göre tasarlanan 
spor tesislerine sahip olan anaokulu unvanını da 
gerçekleşen açılış töreniyle almış oldu. 

TED Mersin Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Özdemir' in ev sahipliğinde gerçekleşen törene 
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin İl 
Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mezitli İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, MESIAD Yüksek İs-
tişare Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin İpek ve çok 
sayıda velimiz katıldı.

Konuşmaların ardından Mezitli Belediye Başkanı; 
İl Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, 
MESIAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ve TED 
Mersin Koleji Yönetim Kurulu Başkanı birlikte kur-
deleleri keserek tesislerin açılışını gerçekleştirdi.

Program boyunca TED Mersin Koleji ilkokul ve or-
taokul öğrencileri tarafından sunulan keman ve 
piyano dinletileri tüm katılımcılara müzik ziyafeti 
yaşattı.

Ocak Ayında Başlayan ve TED 
Okulları Tarafından Sürdürülen 
TED-MEB Bilgi Paylaşımı 
Seminerleri Tamamlandı 

Türk Eğitim Derneği 
Tam Eğitim Bursu Sınavı 
54.933 Kişilik Rekor 
Katılımla Gerçekleşti!

“İlkokul 1. Sınıflar Okul ve Öğretmen 
Tanıtım Günü” Anaokulu ve Yeni 
Aday Velilerimizin Yoğun Katılımıyla  
Gerçekleşti

Türk Eğitim Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleşen protokol kapsamında Devlet Okulla-
rında görev yapan İngilizce Öğretmelerine yönelik TED Okulları' nda sürdürülen “TED-MEB Bilgi Payla-

şımı Seminerleri” tamamlandı. Ocak ayından itibaren belirli periyotlarla gerçekleşen çalışmalar sonucunda 
projeyi başarıyla tamamlayan öğretmenlerimize sertifikaları düzenlenen törenle verildi. 

Türk Eğitim Derneği tarafından ülkemizin dört bir yanında Tam Eğitim Bursu Sınavları’ na toplamda 
54.933 öğrenci katıldı. Ülkemiz genelinde sınavlar 88 okulda, 4596 gözetmen eşliğinde, 38 il ve ilçedeki 

sınav merkezlerimizde gerçekleşti. Mersin ve çevresinden Tam Eğitim Bursu Sınavlarımıza katılmak iste-
yen 2250 aday TED Mersin Koleji Çeşmeli Kampüsü’nde ve yoğun başvurudan dolayı Vali Şenol Engin İl-
kokulu' nda sınava girdi.

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin, eğitim giderleri, servis ücretleri, yemek giderleri, giyim 
giderleri ve kitap-kırtasiye harcamaları; yatılı okullarda okutuluyor olması halinde ise pansiyon giderleri 
üniversite lisans eğitiminin sonuna kadar karşılanacak. Tam Eğitim Bursu alan öğrenciler öğrenimlerinin 
üniversiteye kadar olan kısmını belirlenen TED Okulları’nda sürdürebilecekler. 

Türk Eğitim Derneği Yeni Meşaleleri ile Ülkemizin Geleceğine Işık Tutmaya Devam Edecek...

Önümüzdeki yıl görev alacak olan sınıf öğret-
menlerimizin, yabancı dil öğretmenlerimi-

zin ve branş öğretmenlerimizin tanıtıldığı günde 
İlkokul Müdürümüz Mürüvvet Demirtaş, Yaban-
cı Diller Bölüm Başkanımız İrem Ünlüer, İlkokul 
Müdür Yardımcımız Arzu Püren Zafer ve Projeler 
Koordinatörümüz İrfan Özdemir konferans salo-
numuzda gerçekleştirdikleri sunumlarla aileleri-
mize ,lkokulumuzdan lisemize kadar gerçekleşen 
çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdiler. 
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Devlet Okullarımızda 
Görev Yapan İngilizce 
Öğretmenlerine 
Yönelik Seminerimizin 
Konuğu Deborah 
Turner Oldu

Okulumuz ev sahipliğinde TED Mersin Koleji Yabancı Diller Bölüm Başkanı İrem Ünlüer ve İngilizce öğ-
retmenlerimiz tarafından gerçekleştirilen MEB İngilizce öğretmenleri bilgi paylaşım seminerlerinin 

konuğu ABD Büyükelçiliği'nden Deborah Turner oldu. Eğitim programının üçüncü turunda Devlet Okulla-
rında görev alan öğretmenlerimiz ile bir araya gelen Turner oldukça önemli konulara değindi. ABD Büyü-
kelçiliği ve Sayın Turner' a verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 

“TED IV. Uluslararası Eğitim Forumu” 
Dünya'nın ve Ülkemizin Önde Gelen 
İsimlerinin Katılımıyla Gerçekleşti

Türk Eğitim Derneği tarafından bu yıl 4.'sü düzenlenen TED IV. Uluslararası Eğitim Forumu dünyanın ve 
ülkemizin önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Bilim, eğitim, politika ve iş dünyasının buluştu-

ğu bu anlamlı organizasyona TED Mersin Koleji olarak temsilcilerimizle katılmanın mutluluğunu yaşıyo-
ruz. 

Uluslararası Eğitim Forumumuzun açılış konuşmalarını TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Ali Baba-
can (Ekonomiden Sorumlu Devlet Eski Bakanı), Cevdet Yılmaz (Kalkınma Bakanı) ve Nabi Avcı (Milli Eğitim 
Bakanı) gerçekleştirdi

Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanlarından birisi olarak kabul edilen Prof. Dr. Michio Kaku (Bilim İnsanı 
ve Fütürist) önümüzdeki yüzyılın teknolojileri, insanlığın ne şekilde değişeceği ve bu durumun eğitime na-
sıl yansıyacağı hakkında oldukça değerli bilgi paylaşımlarında bulundu. TED Mersin Koleji olarak Cumhuri-
yet tarihimizin en büyük ve en kapsamlı Uluslararası Eğitim Forumu'nun bir parçası olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.

https://www.facebook.com/tedmersin.k12.tr/?fref=ts
https://twitter.com/TEDMersin
https://www.youtube.com/user/TEDMersinKoleji
https://www.instagram.com/tedmersinkoleji/
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www.tedmersin.k12.tr

TED Mersin Koleji Çeşmeli Kampüsü
Çeşmeli Mah. Okul Cad.91/A Çeşmeli/Erdemli/Mersin  33730
T. 0324 544 66 90  F. 0324 544 66 99
info@tedmersin.k12.tr

TED Mersin Koleji Anaokulu
Yeni Mah. Kelveli Cad. No:17 (Kale Yolu) Mezitli/Mersin
T. 0324 357 59 00  F. 0324 357 59 05
info@tedmersinanaokulu.k12.tr
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