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Bugün dünyada ve özellikle ülkemizde yaşanan birçok 
olumsuzluğun temelinde toplumların eğitim eksikliği 
yatmaktadır. 

Atatürk’ün “Ulusal eğitimde hızla yüksek bir düzey  çıka-
cak bir ulusun yaşam savaşında, maddî, manevî gücü-
nün artacağı kuşkusuzdur” sözünde de belirttiği üzere 
karanlığa ve bilgisizliğe karşı verilecek savaş ancak çağ-
daş eğitimle kazanılabilir.

Geleceğe dair umutlarımızı yaşatmanın, aydınlık yarın-
ları inşa etmenin öncelikli yolunun çağdaş eğitimden 
geçtiğine inanan bir eğitim gönüllüsü olarak Türkiye’  
yi daha güzel bir geleceğe taşıma yolunda üzerimize 
düşen görevi yapmanın sorumluluğunu zor günlerden 
geçtiğimiz bugünlerde her zamankinden daha çok his-
sediyoruz.

Bu sorumlulukla eğitim sektöründe bir asra yaklaşan 
Türkiye’ nin en güçlü ekolü Türk Eğitim Derneği’nin Mer-
sin’ deki meşalesi olarak anaokulundan üniversiteye ka-
dar öğrencilerimizin bilgiye ulaşmayı bilen, teknolojiyi 
araç olarak kullanan, kendilerini sürekli geliştiren, ileti-
şim kurabilen uluslararası bireyler olmalarını sağlamak 
için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

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

2017 yılının tüm insanlığa ve ülkemize barış getirmesini 
temenni ederek Tüm TED ailesi için sağlıklı, mutlu, başa-
rılarla dolu bir yıl olmasını dilerim.

Saygılarımla;

Türkiye Büyük Millet  Meclisi’nin ikinci 

dönem  açılış konuşması,1 Kasım 1925

TED Mersin Koleji Ailesinin Değerli Üyeleri;
“Barış dolu aydınlık bir gelecek
ancak çağdaş eğitimle kurulabilir.”

 “… 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.

Orhan Özdemir
TED Mersin Koleji Yönetim Kurulu Başkanı
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TED Mersin Koleji Anaokulu’ nda
Sınırsız Aktivite Sınırsız Mutluluk!
Anaokulu öğrencilerimizin her hafta gerçekleştirdikleri branş derslerinde aldıkları ayrıcalıklı eğitimleri tüm 

hızıyla devam ediyor. Minik Kolejliler her hafta farklı etkinliklerle yeni farkındalıklar kazanırken yaşadıkları 
heyecan, mutluluk ve istekleri görülmeye değer. 

Müzik

Dans Yabancı Dil

TED Stem

Beden Eğitimi Drama

Yüzme
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TED Mersin Koleji’nin en küçük Kolejlileri 
İngilizce dersinde renkleri tanıyorlar. Ana 

renklerin isimlerinin farkındalığını kazanan ko-
lejlilerimiz renklerle eğlenmeye ve eğlenirken 
de öğrenmeye devam ediyorlar. 

Anaokulu 4 Yaş Kolejliler 
Ayrıcalıklı İngilizce 
Eğitimlerine Devam 
Ediyor

İngilizce derslerinde aylık temaları doğrultusunda okulda ve sınıf içinde kullandıkları eşyaların isimlerini 
öğrenen 6 yaş öğrencilerimiz “Schoolbag” projesi ile temalarını tamamladılar. Proje sırasında önce hazırla-

dıkları okul çantalarına öğrendikleri nesneleri çizerek yerleştirdiler ardından istedikleri gibi renklendirdiler. 
Son olarak arkadaşlarına çantalarında neler olduğunu anlattılar

6 Yaş Öğrencilerimizden “Schoolbag” Projesi

TED Mersin Koleji’ nin en küçük üyeleri Anaoku-
lu 4 yaş öğrencilerimiz İngilizce dersinde aile-

lerindeki kişilerin İngilizce karşılıklarını tanımaya 
devam ediyorlar. “Finger Family” şarkısıyla birlikte 
kendi ailelerindeki bireyleri tanıyan Kolejlilerimiz 
İngilizce dersine aktif katılımlarını başarıyla devam 
ettiriyorlar

Anaokulu 4 Yaş 
Öğrencilerimiz 
“Finger Family” ile İngilizce 
Derslerinde Aile Bireylerini 
Tanıdı

Anaokulu 6 Yaş Kolejlilerimiz İngilizce ders-
lerinde önce ana renkleri oyunlarla pe-

kiştirdiler sonra renkleri karıştırarak hangi ana 
renklerle hangi ara renkleri elde edeceklerini 
öğrendiler. Ders sonunda “Mixing Colors” etkin-
liği ile projelerini tamamladılar. Proje sırasında 
renklerle ilgili İngilizce şarkılar dinleyerek keyifli 
vakit geçiren Kolejliler hem eğlenmenin hem de 
kalıcı öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

6 Yaş Öğrencilerimizden 
“Mixing Colours” Etkinliği

Anaokulumuzun en küçük Kolejlileri “Benim 
Hakkımda Her Şey” temaları doğrultusun-

da kendi silüetlerini boyayıp özelliklerinin farkı-
na vararak önemli bir çalışma gerçekleştirdiler. 
En minik Kolejlilerimiz çalışmaları sonucunda 
İngilizce kukla gösterisi izleyerek ödüllendirildi-
ler. Gösteri boyunca çok eğlenen Kolejliler eğle-
nerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

4 Yaş Öğrencilerimiz 
“Benim Hakkımda Her Şey” 
Temalarını Tamamladı
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Maske hazırlamak hiç bu kadar eğlenceli olma-
mıştı. Anaokulu 5 yaş öğrencilerimiz İngilizce 

derslerinde hem monster (canavar) temalı maske-
lerini hazırladılar hem de çok eğlendiler. Kolejliler 
tasarımlarını arkadaşlarına İngilizce ifadeler kulla-
narak tanıttılar. 

Our 5 Years Old 
Kindergarden Students 
Designed Their Own 
Masks

TED Mersin Koleji Anaokulunun 4 yaş minik 
Kolejlileri İngilizce dersinde ‘’Family Mem-

bers’’ projesiyle ailelerindeki bireyleri tanımayı 
öğrendiler. Ayrıca ‘’How’s the weather?’’ havanın 
nasıl olduğu sorusunun farkındalığını kazandılar. 
Miniklerimiz hava durumunun nasıl olduğuyla 
ilgili oyun hamurlarıyla şekil vererek bilgi sahi-
bi oldular. 5 yaş Kolejlilerimiz ise kendi TEDdy’s 
pencilcaselerini oluşturdular. Miniklerimiz kendi 
“pencilcase”lerinde neler olduğunu öğrendiler. 

Anaokulu 4 ve 5 Yaşlarımız 
İngilizce Temalarından 
“Family Members” (Aile Üyeleri) 
Projesini Başarıyla Tamamladı

TED Mersin Koleji Anaokulu 5 ve 6 yaş öğren-
cileri Türk Eğitim Derneği merkezli ayrıcalıklı 

eğitim programlarına devam ediyor. Drama der-
sinde güven ve uyum çalışmalarını gerçekleşti-
rirlerken birbirlerine ‘’sana güveniyorum’’ diyerek 
güven duygularını pekiştirdiler. 

Anaokulu Öğrencilerimiz 
Değerler Eğitimine Devam 
Ediyor

TED Mersin Koleji’nin Minik Kolejlileri Tutum, 
Yatırım ve Türk Malları haftasını bir hafta süre-

since tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli 
mali kullanmanın önemiyle ilgili farkındalık yara-
tan çalışmalar gerçekleştirerek kutladılar. Küçük 
yaşlarına rağmen İnovatif bir şekilde bilinçli tüke-
tici olma yolunda ilk adımlarını atan Minik Kolejli-
lerimiz evden getirdikleri ikramları arkadaşlarıyla 
paylaşarak keyifli vakit geçirdiler.

Anaokulumuzda  
Tutum, Yatırım ve 
Türk Malları 
Haftası Rüzgarı Esti

Minik Kolejlilerimiz ağız ve diş sağlığı haftası 
kapsamında yaptıkları çalışmalarla ağız 

ve diş sağlığına önem vermemiz gerektiğinin 
farkındalığını yarattılar. Hangi besinlerin zararlı, 
hangi besinlerin yararlı olduğunu dişlerin üze-
rinde gösteren miniklerimiz öğretmenlerimizin 
de katkılarıyla diş fırçalama tekniğini öğrendiler.

Anaokulu Öğrencilerimiz 
Ağız ve Diş Sağlığı 
Haftasında Önemli 
Farkındalıklara İmza Attı
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Anaokulu 4 yaş Kolejlilerimiz  Gökyüzü ve uzay te-
mamız kapsamında kendi yaş ve seviyelerine uygu-

nolarak gece-gündüzü ,gezegenlerimizi , uzay araçlarını 
ve astronotu tanıdılar .Etkinlikleri yaparken keyifli vakit 
geçiren minik Kolejlilerimiz gece-gündüz dramasında 
çok eğlendiler.

Minik Kolejliler Gökyüzü ve 
Uzayı Keşfettiler

Anaokulu 5 yaş miniklerimiz temamız kapsamında gece gündüz 
oluşumunu, gezegenleri ve dünyamızın güneşe en yakın kaçıncı 

gezegen olduğunu öğrenerek kendi uzay araçlarını oluşturdular. Bah-
çemizde roketin havalanmasını dramatize ederek roket etkinliğini 
yapan Kolejliler “Day&Night” etkinliğinde hem öğrendiler hem eğlen-
dirler.

5 Yaş Öğrencilerimizin
Bilim ve İngilizce’yi Ortak 
Noktada Buluşturan “Day&Night” 
Etkinliği

Anaokulu 6 yaş Kolejlilerimiz, ‘’Gökyüzü ve Uzay’’ ile 
ilgili ayın hallerini ve güneş sistemini tanıyarak han-

gi zamanda ay hangi evrede, gezegenlerimiz kaç tane ve 
güneşe yakınlıkları gibi konular hakkında detaylı bilgiler 
öğrenerek temamıza giriş yaptılar. Ayrıca değerler eğiti-
mi kapsamında ilk kitabımız olan Kıvrık Saçaklı Orman-
da kitabını işleyen miniklerimiz kendi sınıf borularını 
oluşturdular ve etkinliklerde hem eğlendiler hem de 
kalıcı bir öğrenim gerçekleştirdiler. 

Anaokulu 6 Yaş 
Öğrencilerimiz İlkokul 
Öncesi Bilimin Temellerini 
“Gökyüzü ve Uzay” 
Temasıyla Atmaya Başladı

TED Mersin Koleji
Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nda

Doğum Günleri Coşkuyla Kutlanır.

Düzenlenen organizasyonlarda öğrencilerimiz 
doyasıya dans ettiler. Kolejliler doğum günü pastasını 
hep birlikte keserek a�yetle yediler. Öğrencilerimizin 

doğum günlerini tekrar kutluyoruz ve aileleriyle birlik-
te sağlıklı ve mutlu nice yıllar diliyoruz.
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Cumhuriyetimizin ve okulumuzun kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün aramızdan ayrılışının 78. 
yıldönümü töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Anaokulu Okul Müdürümüzün günün an-

lam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti, ardından minik Kolejliler 10 Kasım şarkısını söylediler ve 
Atatürk büstüne getirdikleri çiçekleri bıraktılar.

Büyük önder fikir, ideal ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize 
kadar en gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde aramızda hep yaşayacaktır. Saygı, sevgi, özlem, min-
net ve şükranla anıyoruz.

Anaokulu Öğrencilerimiz                                            
Ulu Önder  Mustafa Kemal Atatürk’ü          
Saygı, Sevgi ve Özlemle Andı.

Okul Öncesi Eğitim Kurumumuzda 
Cumhuriyet Bayramımızın 93. Yılı 
Coşkuyla Kutlandı!

Cumhuriyetimizin 93. Yılı nedeniyle kırmızı beyaza boyanan TED Mersin Koleji kampüslerin-
de Cumhuriyet Bayramımız coşkuyla kutlandı! Anaokulumuzun minik kolejlileri kutlama-

lara, sabah saatlerinde marşlar eşliğinde bahçede Cumhuriyet yürüyüşü yaparak başladılar. 

Okul Müdürümüz  Çiğdem DEDE’ nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla başla-
yan kutlamamız öğrencilerimizin birbirinden değerli performansları ile devam etti. 

Cumhuriyet kazanımlarını içselleştirdiğimiz barış ve kardeşlik içinde yaşadığımız nice yarınlar 
temennisiyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
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TED Mersin Koleji Anaokulu’nda uygulanan ve 
TED Okullarına özel eğitim sisteminin önemli bir 

parçası olan velilerimiz “Aile Katılımı Etkinliklerimiz” 
kapsamında velilerimiz çocuklarımızla birlikte değerli 
etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. 

Velilerimiz yapılan bu uygulama ile çocuklarını ve ge-
lişimlerini sınıf ortamında gözlemleme şansına sahip 
oluyorlar. Eğitim modelimizin bir parçası olan “Aile Ka-
tılımı” etkinlikleri ile öğrencilerimizin benlik algıların-
da ve akademik başarılarında olumlu katkı sunduğu 
düşünülen etkinlikler yıl boyunca devam ediyor.

TED Mersin Koleji 
Anaokulu’ nda 
Velilerimiz 
Eğitim Sistemimizin 
Önemli Bir Parçası 

Yapılan Orff ve Drama etkinliği ile anne ve babaları-
mızın içlerindeki çocuğa dokunarak değerli bir ça-

lışma gerçekleştirildi. Velilerimize gösterdikleri yoğun 
ilgi ve TED aidiyeti için teşekkür ediyoruz.

5 Yaş Öğrenci ve 
Velilerimizle 
Orff ve Drama Etkinliği 

Anaokulu 6 Yaş öğrencilerimiz ailelerini de projelerine 
dahil ederek “Taşlar Projesi” ne dikkat aşamasıyla başla-

dı. Taşları takip ederek konferans salonuna giden minik Ko-
lejliler taşların ham ve işlenmiş halleri sunumunu izlediler.           
Taşlardan Neler yapılır? beyin fırtınasının ardından taşlarla 
ritim tutarak “Kumsal’ şarkısını söyleyen Kolejliler taş boyama, 
taş inceleme, taşlarla kendi heykelini oluşturma etkinlerin-
den sonra değerli taşları ve onlarla yapılan ziynet eşyalarını 
incelediler. 

6 Yaş Öğrencilerimizden 
“TAŞLAR PROJESİ”

Geçtiğimiz yıl iki senelik çalışmalarını başarıyla tamamlayarak Eco-School “Uluslararası Yeşil Bayrak Ödü-
lü”ne layık görülen TED Mersin Koleji Anaokulu öğrencileri çalışmalarını bu yıl daha da genişleterek 

ikinci kez “Uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü” nü almak için çalışmalarına başladılar. Eylem planı çerçevesinde 
‘’Su kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler ‘’ konusunda 6 yaş öğrencilerimiz yaş seviyelerine uygun olarak 
yaptığı etkinlikle birlikte suyu nasıl daha dikkatli kullanmamız gerektiğini öğrendiler.

Anaokulu 6 Yaş Öğrencilerimiz İkinci Kez
“Uluslararası Yeşil Bayrak Ödülü” ne Talip Oldu
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TED Mersin Koleji Spor Kulübü A Takım Antrenörleri ve 
TED Mersin Koleji Beden Eğitimi öğretmenleri basketbol 

ve yüzme takımlarımızın alt yapı çalışmalarına anaokulun-
dan başlayarak bu alanda önemli bir çalışmaya imza atıyor. 
Bu hafta gerçekleşen çalışmalar kapsamında basketbol ile ta-
nışan Anaokulu 6 yaş öğrencilerimizin basketbol dersindeki 
mutlulukları ve heyecanları görülmeye değerdi.

Anaokulu 6 yaş öğrencilerimizi “Dersimiz 
Müzik Konumuz Ritm” adlı çalışma ile 

müzik yaşamında bir adım daha öne taşıyo-
ruz.  Ritmik kalıpları isimlendirerek görsel far-
kındalıklarını, uygulama esnasında ise işitsel 
farkındalıklarını ortaya çıkartıyor ve daha 
keyifli bir ders ortamı sağlıyoruz.

Anaokulu öğrencilerimiz yüzme eğitimlerine Anaokulu 
Kampüsleri içerisinde yer alan kapalı ve ısıtmalı havuz-

larında devam ediyor. Milli takımlara sporcu yetiştiren TED 
Mersin Spor Kulübü profesyonel antrenörleri eşliğinde çalış-
malar yapan Anaokulu öğrencilerimiz geleceğin güçlü yüzü-
cü adayları olmak üzere yetişiyor.

Anaokulu 6 Yaş Öğrencilerimiz 
TED Mersin Koleji Spor Kulübü 
A Takım Antrenörleri Eşliğinde 
Basketbolla Tanıştı

TED Mersin Koleji’nin en minik Kolejlileri yeni yılı Anaokulu kampüsümüzde                   
düzenlenen baloda coşkuyla kutladı. 

Okulumuzda öğrencilerimiz için günün temasına uygun hazırlanan özel bir ortam-
da dans öğretmenimiz eşliğinde öğrendikleri Yeni Yıl danslarını sergileyen Kolejliler         
animatörler eşliğinde çeşitli oyunlarla, danslarla eski yılı uğurladılar. 

Ayrıca minik kolejlilere Noel Baba ve Noel Anne tarafından hediyeleri verildi. Doyasıya 
eğlenen minik kolejliler Yeni Yıl pastasını afiyetle yiyerek 2017’nin tüm dünyaya sağlık, 
barış ve huzur getirmesi dileğiyle yeni yılı karşıladılar. 

TED Mersin Koleji olarak yeni yılın insanlığa ve tüm TED ailesine sağlık, barış ve huzur 
getirmesini diliyoruz.

TED Mersin Koleji 
Okul Öncesi Eğitim Kurumu’nda 
Yeni Yıl Partisi Zamanı!

Anaokulu 
Öğrencilerimiz 
Bireysel Müzik 
Yeteneklerini Keşfediyor

Anaokulu Öğrencilerimizin 
Profesyonel Antrenörler Eşliğinde
 Yüzme Eğitimleri Devam Ediyor!
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Anaokulu çağından lise çağına kadar tüm öğ-
rencilerimizi kapsayan müfredat ile Kolejliler 

önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. 
Gerçekleşen çalışmalar kapsamında Anaokulu 6 
yaş öğrencilerimiz önce boyama etkinliği gerçek-
leştirdiler, sonra boyadıkları nesneleri augmented 
reality (artırılmış gerçeklik) ile canlanmalarını sağ-
ladılar. 

Kolejliler evlerinde, okullarında ve yaşamların-
da çok sık kullandıkları teknoloji ürünlerinden 

olan bilgisayarların iç kısmını inceleyerek çalışma 
yapısını öğrenip ilgili parçalarla donanım bileşenle-
riyle birbiriyle bağlantı kurdular.

TED Mersin Koleji Anaokulu 6 yaş öğrencileri 
İlkokula başladıktan sonra önemli çalışmalar 

gerçekleştirecekleri kodlama atölyelerimizin teme-
lini 6 yaş kadememizde atmaya devam ediyor. 

TED STEM Academy uzmanları liderliğinde bil-
gisayar ile tanışmalarının üzerinden daha çok 

geçmeden kodlama ve gelecek teknolojiler üzeri-
ne konuşmaya başlayan Kolejliler algoritmik dü-
şünce yapısı ve oyunlaştırma ile önemli projelere 
imza atıyorlar. 

Anaokulu Öğrencilerimiz 
MAKER Çocuklar Olma Yolunda 
Emin Adımlarla İlerliyor

6 Yaş Öğrencilerimiz                            
Jr. Maker Eğitimlerine 
TED STEM Academy 
Uzmanlarıyla Devam Ediyor

6 Yaş Öğrencilerimizi 
Jr. Maker Laboratuvarımızda 
Kodlama Heyecanı Sardı

TED Mersin Koleji Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü tarafından gerçek-
leştirilen çalışmalar sonucunda kurulan TEDSTEM Academy 2016-2017 
Eğitim-Öğretim yılında Anasınıfından Liseye “Maker Hareketi” ile Mersin’de 
ilk kez öğrencileri tüketen kişiler olmak yerine üreten kişiler olmaya davet 
ederek eğitimde dönüşümü başlattı.

TEDSTEM Academy eğitimleri kapsamında Kolejliler anasınıfından liseye 
kadar Makey Makey, Arduino, Android Studio, Blocky, Codemonkey, Kodu 
Game Lab, Scratch, Minecraft, Sphero, The Foos, Pivot, Tynkercad ve Drone 
gibi birbirinden farklı 3D Tasarım, Kodlama, Maker ve Robotic Atölye çalış-
malarıyla buluşacaklar. 

TED Mersin Koleji  yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştiren ve yenilikçi öğ-
retmenlerin bulunduğu bir okul olduğu için Anaokul, İlkokul, Ortaokul sevi-
yelerinde derslerin teknoloji ile entegrasyonu çalışması sonucunda dünya 
standartlarına uygun kendi geliştirmiş olduğu müfredatı uygulamaktadır. 

Anaokul, ilkokul teknoloji derslerinde “Teknolojiye İlk Adımlar Eğitimi”, Or-
taokul seviyesinde ise “Teknoloji Liderleri Eğitimi” uygulanmaktadır.

TED Mersin Koleji’ nde
Anasınıfından Liseye Kadar
“Maker Hareketi” 
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TED Mersin Koleji ve TED 
STEM Academy uzman-

ları işbirliğiyle gerçekleştirilen 
LEGO ve LEGO Robotics eği-
timlerimiz STEM ve MAKER 
laboratuvarlarımızda tüm hı-
zıyla devam ediyor. İlkokul ve 
Ortaokul öğrencilerimizden 
oluşan takımlarımız çalışma-
larında hafta içi günlerle sınır-
lı kalmayarak haftasonu eğit-
menlerimizle devam ediyor.

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerimiz Zorlu LEGO ve 
Robotics Yarışmaları İçin Yoğun Tempoyla Çalışıyor

TED Mersin Koleji ve TED Mersin Koleji Eğitim 
Teknolojileri uzmanları tarafından kurulan 

TED STEM Academy öğrencilerimizi Anaokulun-
dan Liseye kadar Bilim, Sanat, Matematik, Teknoloji 
ve Mühendislik alanlarında üreten bireyler olarak 
yetiştirmeye hızla devam ediyor. Kolejliler Görsel 
Sanatlar dersi kapsamında temel sanat eğitimlerini 
MAKER (ÜRETİCİ) ruhuyla buluşturarak gerçek-
leştirdikleri çizgi çalışmalarını büyük bir titizlikle 
tamamlayarak önemli tasarımlara imza attılar.

İlkokul Öğrencilerimiz STEM 
Eğitim Modeline Sanatı Ekleyerek 
STEAM Yolunda İlerliyor

TED Mersin Koleji Ortaokul ve Lise Maker Ku-
lüpleri öğrencileri birbirleriyle işbirliklerini ge-

liştirerek paylaşım ve üretim ilişkisini kurmayı ba-
şardı. TED STEM Akademi Uzmanları liderliğinde 
öğrencilerimiz Avrupa kodlama haftası nedeniyle 
algoritma mantığını kavrayarak günlük yaşam ör-
nekleri ile bağlantı kurarak üzerinde tartıştılar. Ar-
dından maker bireylerin olmazsa olmazlarından 
Arduino kitlerini uygulamaya hazır hale getirerek 
gerekli olan yazılımlarını bilgisayarlarında ilgili 
işlemleri gerçekleştirip programlamaya start ver-
dikten sonra ilk ledlerini yaktılar. Atölyelerinde ta-
sarım odaklı düşünerek yaratıcılıklarını elektronik 
ortamla buluşturan TED’liler hayata bakış acılarına 
yeni anlam kazandırarak yeni ürünler ortaya koy-
maya başladı. 

Ortaokul öğrencilerimiz TED STEM Academy 
uzmanları ile gerçekleştirdikleri Bilişim Tek-

nolojileri ve Yazılım dersi kapsamında Powtoon ile 
kendi animasyon filmlerini oluşturmaya başladı-
lar.  Kolejliler TED STEM Academy uzmanlarımız 
ile normal müfredatlarını bir üst seviyeye taşıya-
rak gelecek yıllarda hayatlarında kullanacakları 
uygulamalar ile kendilerini dünya standartlarının 
üzerine taşıyor. Kolejliler hazırladıkları animasyon 
filmlerini sunarak ve birbirleriyle paylaşarak üret-
menin mutluluğunu yaşadılar. 

Ortaokul ve Lise Maker Kulübü Öğrencilerimiz Maker ve Apple Teknoloji 
Laboratuvarlarımızda Çalışmalarına Aralıksız Devam Ediyor.

Ortaokul Öğrencilerimiz 
Powtoon ve Apple Eğitim Teknolojileriyle 
Kendi Animasyon Filmlerini Oluşturmaya Başladı

TED Mersin Koleji’nin Maker öğrencileri evlerin-
deki arızalanan kapıları, oyuncakları onarma-

ya başlayarak tüketim ile üretim arasındaki dön-
güyü yaşamlarıyla ilişkilendiriyor ve hayata yeni 
bakış açıları katıyor. Dünya üzerinde birçok insanın 
üretmeden tüketen profillerinin yanı sıra okulları-
mızda, evlerimizde ve dış yaşamamızda olumsuz 
olan şeylere karşı fikirler üreten ve uygulayan ku-
lüp öğrencilerimizin sayısı giderek artıyor. Bu öğ-
rencilerimiz evlerin üzerindeki paratonere farklı 
bir bakış açısı kattılar.

TED Mersin Makerlar
 Öğrendikleri Teknolojileri Günlük 
Yaşamlarına Uyarlamaya Başladı

TED Mersin Koleji Maker Kulüpleri bir yandan kulüp çalışmalarına devam 
ederken bir yandan da teknolojinin sınıf içindeki en etkin araçlarını kul-

lanmaya devam ediyor. Maker kulübü ve Eco School kulübü öğrencileri yap-
tıkları iş birliği ile afiş tasarlamak için yaratıcılıklarını hayal güçlerini birleştirdi-
ler ve çalışmalarına başladılar. Hem kulüplere hem de derslere destek veren 
öğrencilerimiz kulüp afişleriyle yetinmeyip öğretmenler günü ile ilgili de ça-
lışmalar çıkartarak özel günlere ait afiş  çalışmalarıyla kampus duvarlarımıza 
imzalarını atıyorlar.

TED Mersin Koleji’nin Süper Maker Öğrencileri 
Afiş Tasarımlarına Başladı
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Ortaokul Maker Kulübü öğrencilerimiz Boeing 
ve Airbus şirketleri üzerinde gerçekleştirdikleri 

çalışmalar sonucunda karbon salınımını azaltacak 
kendi uçaklarının ilk prototip çalışmalarını gerçek-
leştirmeye başladı. Boeing firmasından esinlenen 
Kolejliler ilk uçak prototipinin adını TED Space X 
olarak belirledi. Kolejliler devam ettikleri diğer ça-
lışmalarda ise otomotiv sektörünü ilgilendiren ve 
arabaların güvenlik standartlarını arttırıcı çalışmalar 
gerçekleştiriyor. Öğrencilerimize gerçekleştirecekleri 
çalışmalarda başarılar diliyoruz. 

Ortaokul Maker Kulübü Öğrencilerimiz
 3 Boyutlu Yazıcılarımızda Kendi Uçak Tasarımlarını Yapmaya Başladı

TED Mersin Koleji Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve 
Lise öğrencileri 180’den fazla ülkede gerçekleşen 

10 milyonlarca öğrenciye ulaşmış küresel bir hareket 
olan “Kodlama Saati”nde önemli çalışmalara imza 
attılar. 4’ten 104 yaşına kadar herkes için tarihteki en 
büyük öğrenme etkinliği olan “Hour Of Code” okulu-
muzda eğitim teknolojileri uzmanlarımızın hazırla-
mış oldukları plan ve program çerçevesinde eşsiz ve 
büyük bir coşkuyla Anaokulu ve  Çeşmeli kampüsle-
rimizde K12 bütünlüğünde hafta boyunca kutlandı. 
Etkinlikler sonucunda bu hareketin en ufak parçası 
olan “Code” yazım şekli kampüslerimizde öğrencile-
rimiz tarafından oluşturularak dünya üzerinde kut-
lanan bu etkinlikte farklarını yarattılar. 

Dünya Kodlama Haftası Yüzlerce 
Öğrencimizin Katılımıyla 
5-11 Aralık Tarihleri Arasında 
Kampüslerimizde Kutlandı

TED Mersin Koleji 
Green Screen (Yeşil Ekran) Stüdyosunda 
Öğrencilerimiz Çalışmalarına Başladı!

TED Mersin Koleji ve TED STEM Academy işbir-
liği ile en yeni teknolojiler öğrencilerimizle bu-

luşmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen yenilikler 
kapsamında kampüsümüzde yapımı tamamlanan 
Green Screen (Yeşil Ekren) Stüdyosu çalışmaları-
na başladı. Stüdyomuzun ilk konukları 10 Kasım 

Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında Ortaokul öğrencilerimiz oldu. Öğrencilerimizin yenilikçi, üretken aynı 
zamanda günümüzdeki teknolojiyi etkili kullanan bireylere dönüşmeleri için bilişim teknolojilerinin derin-
liklerine inerek kendi filmlerini yapmaları, kendi tasarımlarıyla afişler hazırlamaları gibi birçok konuda dene-
yimler yaşamaları için TED STEM Academy olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

R
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ÇİĞDEM
DEDE
TED Mersin Koleji 
Okul Öncesi Eğitim Müdürü
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Antakya doğumluyum. İlk, Orta ve 
Lise öğrenimimi Antakya’da bitir-
dikten sonra yüksek öğrenimime 
İstanbul’da devam ettim. Üniversi-
te öğrenimim ve Robert Koleji’nde 
yaptığım staj, farklı ülkelerde okul 
öncesi alanda geliştirilen program-
lar bana farklı bakış açıları kazandır-
dı ve eğitimime yurtdışında devam 
etme kararı aldım. Londra’ da bir   
buçuk yıllık eğitimimi tamamladık-
tan sonra ülkeme geri döndüm.

Farklı ülkelerde okul öncesi eği-
timde uygulanan programlardan 
bahsettiniz. Sizin  bu program-
lardan en çok benimsedikleriniz 
hangileri ve TED Okulları hangi 
eğitim programlarını kullanıyor?

Montessori; felsefesi, geliştirildiği za-
man-şartlar ve materyalleri ile beni 
en çok etkileyen yaklaşımlardan biri 
olmuştur. Ancak her programın ve 
yaklaşımın  avantajları yanında de-
zavantajları da bulunmakta. Aynı za-
manda günümüz şartlarına uyması 
da çok önemlidir. Bu programlardan 
sadece birini temel almak uygula-
mada pek çok sorunu beraberinde 
getirecektir. Çünkü programlar geliş-

tirildiği  ülkenin eğitim politikalarını  
ve kültürel özelliklerini taşımaktadır. 
Bu nedenle okullarımızın mevcut 
durumu ve eğitim ihtiyaçlarımıza 
göre bize uygun bölümleri ışığında  
TED Okulları’nda tüm program ve 
yaklaşımlardan oluşan “KARMA 
EĞİTİM” modeli  uygulanmaktadır. 

Neden TED?

TED’de çalışmaya başlamadan önce 
bir kamu ve bir özel okul deneyi-
mim oldu 7 yıl kadar. Daha sonra 
Türk Eğitim Derneği Bilim Kuru-
lu’nun mülakatıyla TED yolculuğum 
başladı. Mülakatta başarılı olmam 
kadar, mesleki gelişimimi ve idealle-
rimi gerçekleştirebileceğim kuruluş 
felsefesine inandığım bir kurumda 
çalışacak olmam da heyecan veri-
ciydi. TED’de 12 yıldır aynı heyecan-
la çalışıyorum. Evrensel değerlerde 
öğrencileri eğiten bir kurum olması-
nın yanı sıra  öğretmenler için de bir 
okul olması “Neden TED?” sorusuna 
en güzel cevap bence.

TED’in Bilim Kurulu kimlerden 
oluşur, ne iş yapar?

Kurul alanında uzman akademis-
yenlerden oluşmaktadır. Kurul 

eğitimdeki gelişmeleri takip eder, 
ulusal-uluslararası eğitimler, sem-
pozyumlar, konferanslar ve fo-
rumlar düzenler. TED Okulları’nda 
çalışacak eğitim uzmanlarını, öğret-
menleri sınav ve mülakatla seçer. İh-
tiyaçlar doğrultusunda komisyonlar 
kurar ve komisyonların çalışmaları-
na rehberlik eder.

Sizin yer aldığınız komisyon veya 
komisyonlar var  mı?

Okul öncesi alanda “Program Ge-
liştirme ve Kitap Hazırlama” komis-
yonlarında görev aldım. Program ge-
liştirmede olduğu gibi okullarımızın 
mevcut durumu, eğitim ihtiyaçları 
dikkate alınarak ders kitapları ha-
zırlanmaktadır. Hazırlanan yayınlar 
Talim ve Terbiye Kurulu’ndan onayı 
alınarak TED Okulları’nda kaynak 
kitap olarak kullanılmaktadır ve her 
yıl yenilenir.

Ülkemizin ilk koleji olan TED’de 
İngilizce eğitimi nasıldır, bilgi        
verir misiniz? 

Daha önce TED komisyonlarından 
söz ederken belirttiğim gibi İngilizce 
yayınlarımız da okullarımızın mev-
cut durumu ve eğitim ihtiyaçları 
dikkate alınarak hazırlanır ve her 
yıl  revize edilir. TED Okulları’ nda 
uygulanan İngilizce, disiplinler ara-
sı eğitimi temel alan sarmal bir yapı 
içerisinde MEB onaylı kendine ait 
müfredatı olan tek Kolejdir. Sınıf öğ-
retmeninin temaları ile örtüşen ve 
paralellik gösteren bir sarmal içinde 
yaparak-yaşayarak ve kampüsümü-
zün her alanı eğitim amaçlı kullanı-
larak İngilizce drama, okulda-evde 
online eğitimler, kitap okuma-dra-
matize etme gibi etkinliklerle pekişti-
rilmektedir. Hedeflenen kazanımlar 
her ay değerlendirilerek ailelerimiz-
le paylaşılır ve her     öğrenciye özel 

kaynak önerilerek öğrencilerimizin 
evde de desteklenmeleri sağlanır. 
Öğrencilerimiz, yıl boyunca hazırla-
dıkları ürün dosyalarını (portfolio)  
eğitim yılı sonunda okulda  hazırla-
nan etkinliklerle ailelere sunarlar. 

Okul öncesi eğitim ülkemizde çok 
yeni bir kavram ve siz duymaya 
alıştığımız kavramlardan hiç söz 
etmediniz, farklılıklar nedir?

Aslında Okul Öncesi yeni bir kav-
ram değil, en uygun kavram bana 
göre. Bilinçli kullanılan kavramlar 
çok az bu anlamda. Mesela biz yuva 
değiliz, kreş hiç değiliz. Bakım amaç-
lı yerlerle, İlkokula temel oluştura-
cak eğitim veren yerler çok farklı. Biz 

Okul Öncesi Eğitim Kurumuyuz. 36 
ayını bitiren yani 3 yaşındaki çocuk-
lar bizim en minik öğrencilerimiz. 
Üç farklı yaş grubumuz var takvim 
yaşı olarak 3 yaş 4 yaş eğitimi, 4 yaş  5 
eğitimi, 5yaş 6 yaş eğitimi alarak tüm 
gelişim alanları desteklenerek ilko-
kula hazırlanır. Yaşamın Sihirli Yılları 
diye de adlandırılan bu dönemde 
çocuklarımız  İşinin ehli uzmanların 
elinde yetişmesi ilerleyen  yaşamla-
rında  temel oluşturacaktır.

Günümüzde okul psikoloğu yeni 
oluşan bir kavram, ihtiyaç duyul-
ması durumunda insanlar dışarı-
dan O desteği Alır. TED Okul Ön-
cesi Eğitim Kurumu’nda psikoloğa 
neden ihtiyaç duymuştur?

Okul Öncesi çağındaki çocukları-
mızın bu yaşlarda oluşturdukları 
kişilik yapıları, onların ilerleyen yaş-
larındaki tüm süreçlerinde etkili 
olacaktır. Bu yüzden çocuklarımızın 
sağlam bir kişiliğe ve güçlü bir psi-
kolojik yapıya sahip olmaları bizim 
için çok önemlidir. Aynı zamanda 
çocuklarımızın bu yaşlardaki okul 
süreçlerinde, eğitimsel anlamda psi-
kolojik destek almanın ötesinde her 
anlamda kapsamlı bir desteğin öne-
mi kaçınılamazdır. Bu destek sadece 
çocuklarımız için değil aynı zaman-
da velilerimiz ve çalışanlarımız için 
de geçerlidir. Anne-baba arasındaki 
ilişkiler, ebeveyn ve öğretmen ara-
sında kurulan iletişim ebeveynlerin 
çocukları ile kurdukları bağlar bü-
tünsel bir biçimde çocuklarımızın 
hayatlarını etkilemektedir. Sağlam 
ilişkiler, sağlıklı iletişim şekilleri ve 
güçlü bağlar kurma yolunda bir psi-
kologla çalışmanın faydaları bu ne-
denle kaçınılmazdır.

Birlikte çalıştığınız kişilerde sizin 
için olması gereken en temel şey 
nedir?

İç motivasyona sahip olmaları çok 
önemlidir. Çünkü motivasyon kişi-
sel bir şeydir.
Bir de işlerini yaparken  bulundukla-
rı ortama hayat mı veriyorlar yoksa 
ortamdaki hayatı mı tüketiyorlar?
Herkese,  hayat verecekleri  ortamlar 
yaratması dileğiyle…
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TED Mersin Koleji’nin bu yıl eğitim öğretime başlayan ilkokul 1. Sınıf öğrencileri düzenlenen oryantasyon 
programında buluştu. Çeşmeli kampüsümüzde 1. Sınıflarımız için özel olarak tasarlanan kampüsümüzde 

gerçekleşen programda 1. Sınıf TED’liler öğretmenleriyle tanışıp kaynaşma etkinliklerinde bulundular. Öğren-
cilerimiz öğretmenleriyle birlikteyken velilerimiz yıl boyu gerçekleşecek olan çalışmalar hakkında konferans 
salonumuzda detaylı bilgiler aldılar

Onlar Artık 1. Sınıf TED’liler

4. Sınıf Öğrencimiz 
İdil Ayhan’dan 
“Uluslararası Resim 
Yarışması”nda 3.’lük Başarısı

TED Mersin Koleji 4. Sınıf öğrencilerinden İdil 
Ayhan 9.Uluslararası Ahmet Yeşil Resim Ya-

rışması’ na katıldığı eseriyle 3. olmayı başardı. Öğ-
rencimizi tebrik ediyor başarılarının devamını 
diliyoruz.

İlkokul Resim Kulübü Öğrencilerimiz 
29 Ekim Temalı Çalışmalarını 
Tamamladı

TED Mersin Koleji öğrencileri sanatsal çalışma-
larına öğrenci kulüplerinde hız kesmeden de-

vam ediyor. Kolejliler 29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı’ nı gerçekleştirdikleri çalışmalarla kutladı. 

İlkokul Öğrencilerimiz “Dünya Hayvanları Koruma Günü”nde 
Farkındalık Yarattı!

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde İlkokul öğren-
cilerimiz, kendi belirledikleri ve görsel sanatlar dersinde tasarladıkları görseller, hayvan sevgisi ve bilin-

cini geliştirmek amaçlı söyledikleri şarkılar, şiirler ve sloganlarla çeşitli hayvan türlerinin yaşama, beslenme 
ve barınma gibi sorunlarına dikkat çektiler. Kolejliler sokak hayvanlarına ve nesli tükenen hayvanlara vur-
gu yaparak aynı dünyada yaşadığımız canlıların hak ve özgürlüklerini ifade eden mesajlar verdiler. 

TED Mersin Koleji öğrencileri sosyal ve sportif 
müsabakalarda ulusal ve uluslararası başa-

rılar kazanmaya devam ediyor. İlkokul 3. Sınıf 
öğrencilerimizden Zeynep Rüya Kaval Satranç 
branşındaki başarılarını sürdürmeye Başkent 
Üniversitesi Uluslararası Santranç Turnuvası          
8 yaş kategorisi ikinciliği ve Uluslararası Ankara 
Çubuk Satranç Turnuvası 8 yaş kategorisi üçün-
cülüğü ile devam etti. Öğrencimizi yüksek başa-
rısından dolayı kutluyor başarılarının devamını 
diliyoruz. 

3. Sınıf Öğrencimiz Zeynep Rüya Kaval’ dan Uluslararası Satranç 
Turnuvalarında İkincilik ve Üçüncülük Başarısı!

TED Mersin Koleji öğrencilerinin İngilizce başarı geleneği değişmedi! Uygulanan Cambridge ESOL Exam’e 
(Starters-Movers-Flyers- KET- PET- FCE) giren 109 öğrencimizin tamamı %100 Başarı elde ederek tüm 

dünya ülkeleri tarafından tanınan “Uluslararası Başarı Sertifikası” almaya hak kazandılar. Kolejliler sertifika-
larını okulumuzda düzenlenen tören ile aldılar. Sınava giren tüm öğrencilerimiz uluslararası ölçeklere göre, 
yurtdışında hazırlanıp değerlendirilen bu sınavlar ile İngilizce yetkinlik düzeylerini bir kez daha kanıtlamış 
oldular. Uluslararası dil pasaportu niteliği taşıyan sertifikaları almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi ba-
şarılarından dolayı kutluyor ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.

TED Mersin Kolejlilerde Cambridge Üniversitesi
ESOL Sınavlarında %100 Başarı Geleneği Bozulmadı!
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İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerimiz 
Amerika Merkezli High Touch 
High Tech Bilim Eğitimi Programı 
Çalışmalarına Devam Ediyor.

İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz Amerika Merkezli 
High Touch High Tech bilim eğitimi müfredatı 

ile değerli bilimsel çalışmalar gerçekleştirmeye 
devam ediyor. Kolejliler bilim eğitimi müfreda-
tında robotik el yaparak eklemlerimiz ve kemik-
lerimizin nasıl çalıştığını öğrendiler. 

İlkokul Öğrencilerimiz 
Öğrendikleri Dilin Kültürünü 
Tanımaya Halloween Etkinlikleri 
ile Devam Etti

TED Mersin Koleji İlkokul öğrencileri ayrıca-
lıklı İngilizce eğitimlerini bu dilin kültüründe 

yer alan özel günlerin amacını ve bu günlerde 
yapılan etkinlikleri gerçekleştirerek içselleştiri-
yor. Kolejliler yabancı diller zümremiz tarafından 
gerçekleştirilen Halloween (Cadılar Bayramı) et-
kinliğinde birbirinden güzel kostümleriyle sah-
neye çıkarak İngilizce şarkılar söyleyerek hem 
eğlendiler hem de eğlendirdiler. 

Our 1st Graders Lesson is 
“My Family”

TED Mersin Koleji İlkokul 1. sınıf öğ-
rencileri bu ay İngilizce dersinde 

“Ailemiz” konusunu ele aldı. Aile birey-
lerini isimlendirmeyi öğrenen Kolejliler, 
yapmış oldukları projede aile üyelerinin 
resimlerini elbise askılarına bağlayarak 
eğlenceli bir proje gerçekleştirdiler. Daha 
sonra aile bireyleri ile ilgili arkadaşlarına 
İngilizce sunum yapan öğrencilerimiz 
keyifli bir öğrenme süreci geçirdiler.

Dünya Çocuk Kitapları Haftası Kutlamalarında
2. Sınıflarımızdan 1. Sınıflarımıza Anlamlı Sürpriz!

Her yıl Kasım ayının ikinci pazartesinden itibaren kutlanmaya başlanan ‘’Dünya Çocuk Kitapları Haftası’’ 
bu yıl da okulumuzda güzel etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda 1. Sınıflarımızın kütüphaneyi tanımaları, 

kitaplarını okumaları ve öğretmenlerinin kütüphanede hikaye okumasıyla başlayan kutlamalar kütüphane 
sorumlumuz Ahu Batı’nın tören alanında konuşmasıyla devam etmiş ve 2. Sınıflarımızın 1. Sınıflarımıza kitap 
hediye etmeleri ile kitap etkinliğimiz daha da coşkuyla karşılanmıştır.

2. Sınıf Öğrencilerimiz İngilizce 
Derslerinde Günlük Rutinlerini 
Öğrenmeye Devam Ediyor

TED Mersin Koleji İlkokul 2. Sınıf öğrencile-
ri İngilizce dersinde günlük rutinlerini ve 

dünyadaki saat farklılıklarını anlatmak için 
tasarladıkları baykuş şeklindeki saat projele-
rini keyifle sundular. Live&Learn mantığıyla 
İngilizce eğitimlerini gerçek hayata uyarla-
yan öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

İlkokul Eco-School Kulübü 
Öğrencilerimiz 
Atık Pil Kampanyalarını Başlattı

TED Mersin Koleji Eco School Kulüpleri eylül 
ayından itibaren hazırlandıkları projelerini 

bir bir başlatmaya başladı. Projeleri kapsamında 
atık pil konusunda büyük küçük herkesi bilgilen-
diren Kolejliler atık malzemelerden oluşturduk-
ları kutuları tüm sınıflarımıza koyarak atık pilleri 
toplamaya başladılar. Öğrencilerimize projelerin-
de başarılar diliyoruz.
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TED Mersin Koleji’nde Cumhuriyetimizin 
93. Yılı Öğrencilerimizin ve Velilerimizin 
Yoğun Katılımıyla Coşkuyla Kutlandı!

Cumhuriyetimizin 93. Yılı kutlamaları Çeşmeli Kampüsümüzde öğrencilerimizin, velilerimizin ve mezunlarımızın 
yoğun katılımıyla gerçekleşti. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın coşkuyla okunmasının ardından başlayan törenimiz İlkokul-Ortaokul ve Lise 
öğrencilerimizin koro, drama, şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam etti. 

Programımız tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimizin 10.YIL MARŞI’nı büyük bir coşkuyla söylemesi ile 
tamamlandı. 

Cumhuriyetimizin 93. Yılını kutluyor, Atamız’ı ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.
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İlkokul Öğrencilerimiz Ağız ve Diş Sağlığı 
Konusunda Bilgilendirildi
İlkokul öğrencilerimiz ağız ve diş sağlığı konusunda detaylı bilgi sahibi oldu. Konu hakkında merak ettikle-

rini soran ve özellikle çocuk yaşta dişlerine en iyi şekilde bakmaları gerektiği konusunda fikir birliği yapan 
Kolejlilere gelen konuklarımız tarafından diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. TED’li Olmak Sağlıklı Birey-
ler Olarak Yetişmek Demektir!

TED Mersin Kolejliler STEM Eğitim 
Modeli Işığında High Touch High 
Tech ile Bilimsel Çalışmalarına 
Devam Ediyor

İlkokul Eğlenceli Bilim Kulübü öğrencile-
rimiz STEM Eğitim Modeli’ nin ışığında 

önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor. 
Amerika merkezli High Touch High Tech 
merkeziyle ortak yürüttüğümüz deney ça-
lışmaları ile Kolejlilerin fen bilimlerine olan 
ilgilisi en üst seviyeye çıkıyor, aynı zamanda 
bilimsel süreç becerileri en üst standartlarda 
gelişiyor. Gerçekleştirdikleri çalışmaları unu-
tulmaz kılan öğrencilerimiz “BALIKLAR NA-
SIL YÜZER?’’ deneyi yaparak suda yaşayan 
canlıların dünyasına yolculuğa çıktılar. 

TED Mersin Koleji İlkokul 1. Sınıf öğrencileri 
ATA’ mızı bu yıl sınıf kapılarında ve koridorlar-

da yapmış oldukları anlamlı panoları hazırlaya-
rak andılar. Minik kalplerinde yaşattıkları sevgi ve 
özlemle ATA’ mızı anan Kolejlileri tebrik ediyoruz.

TED Mersin Koleji ATASINI 
Ölümünün 78. Yılı’nda 
Saygı ve Özlemle Andı

Cumhuriyetimizin ve Türk Eğitim Derneği’ 
nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal 

Atatürk ölümünün 78. Yılı’ nda TED Mersin Koleji 
öğrencileri ve çalışanları tarafından saygı ve öz-
lemle anıldı. Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımız ile başladı. Günün anlam ve önemini 
belirten konuşmalarla devam eden törenimiz-
de Kolejliler konuşmalar, şiirler ve oratoryo ile 
Atalarını andılar. Atamızın sevdiği türküleri ses-
lendiren okul koromuz izleyenlere duygu dolu 
anlar yaşattılar. ATAMIZI SAYGI ve ÖZLEMLE 
ANIYORUZ!

İlkokul Öğrencilerimiz İngilizce Derslerinde 
Vücudumuz Temasını Öğrenmenin 
Mutluluğunu Yaşıyor

TED Mersin Koleji İlkokul öğrencileri İngilizce derslerinde 
“Vücudumuz” ünitesi kapsamında yaptıkları projede kendi 

figürlerini yarattı. Daha önceden öğrendikleri şekiller ile vücut 
parçalarını oluşturdukları figürleri daha sonra sınıfta sunan öğ-
rencilerimiz, öğrendiklerini günlük hayata taşıdılar.

1. Sınıf Öğrencilerimiz 
Koridorlarını Atatürk’e Olan 
Sevgileriyle Donattı
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TED Mersin Koleji öğrencileri “Tutum, Yatırım 
ve Türk Malları Haftası” kapsamında ger-

çekleştirdikleri etkinlikler ile 7’den 70’ e okulu-
muzdaki herkesi bilinçlendirerek ülkemizin en 
önemli sorunlarına çözüm üretmeye  devam 
etti. Ülkemizde yetiştirilen ürünleri ve bu ürünle-
ri kullanmanın ülkemizin kalkınması açısından 
önemine dikkat çeken İlkokul öğrencilerimiz 
tasarrufun gerekliliği ve yatırımın önemi hakkın-
da detaylı bilgi sahibi oldular. Bu bilgiler ışığında 
hazırladıkları projeleri okul panolarında ve kon-
ferans salonumuzda sergileyen öğrencilerimiz, 
getirdikleri yerli ürünlerin tanıtımını yaparak      
etkinliklerini tamamladılar.

Yerli Malı Yurdun Malı 
Bütün Kolejliler
Bunu Kullanmalı

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerimiz Bilim ve Sanat Sokağımızda 
Düzenlenen “Kitap Fuarı”nda Buluştu

TED Mersin Kolejliler Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinlikleri kapsamında kampüsümüzün Bilim ve 
Sanat Sokağı’nda düzenlenen kitap fuarında buluştu. Öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen 

fuarda Kolejliler en yeni kitaplarla buluştular. İlkokul Öğrencilerimiz Oyun ve Eğlence Dünyasını 
İngilizce Derslerine Taşıdılar

1. Sınıf Öğrencilerimiz Büyük Kolej’de Kutlayacakları
 İlk Yılbaşı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

TED Mersin Koleji Çeşmeli kampüsünün en yeni Kolejlileri 1. sınıf 
öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıl etkinliklerimiz 

kapsamında tasarımları ile büyülediler. Öğrencilerimiz görsel sanat-
lar dersinde eva süngerleri ve plastik tabakları kullanarak yeni yıl      
temalı tasarımlarını heyecanla tamamladılar. 

İlkokul Öğrencilerimiz Psikomotor 
Kaslarını Yeni Yıl Temalarımızla 
Geliştirmeye Devam Etti

TED Mersin Koleji İlkokul öğrencileri hem 
eğlenerek hem de psikomotor kasları-

nı geliştirerek yaratıcı yeni yıl çalışmalarına 
imza attılar. Sanat killeri ile yeni yıl temalı ka-
lem uçları tasarlayan minik kolejlileri tebrik 
ediyoruz. 

Kolejliler oyun ve eğlence dünyasını İngilizce derslerine taşıdı. 
“Oyuncaklar” temalı ünitemizin projesi kapsamında kendi oyun-

cak kutularını tasarlayan öğrencilerimiz ardından bahçede seksek 
oynayıp kâğıttan uçak uçurdular. Doyasıya eğlenen Minik Kolejliler 
hem öğrendiklerini unutulmaz kıldılar hem de keyifli öğrenmenin 
tadına vardılar.

4. Sınıf Öğrencilerimiz Bilim ve Teknoloji Eğitimlerine
Amerika Merkezli High Touch High Tech Müfredatı ile Devam Ediyor

İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz Ortaokul kademesinde başlayacakları bilimsel proje çalışmalarının temelini 
Amerika Merkezli High Touch High Tech müfredatı ile atıyor. Eğlenceli bilim deney çalışmaları kapsamın-

da Kolejliler kan yapımı çalışması gerçekleştirerek kan hücrelerinin görevlerini öğrendiler. Ikinci çalışmala-
rında ise Çılgın Macun deneyi ile kuvvetin cisimler üzerine etkisini yaptıkları macunlarla deneyerek göz-
lemlediler. Kuvvet oyunlarında ise öğrencilerimiz yaptıkları deney ile hem yerçekimi kuvvetini öğrendiler 
hem de yerçekimine meydan okudular. Hediye olarak evlerine götürdükleri deneyleri ile çizgisel ve daire-
sel hareket kavramlarını öğrendiler. Steteskop çalışmalarında Kolejli minik doktor adaylarımız hortumlar 
ve huni yardımı ile steteskoplarını yaparak kalp seslerini dinlediler. 
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Ebeveynler, çocuklarının hayatta sahip oldukları ilk ve en 
önemli öğretmenleridir. Çocuğun sosyal, duygusal, zihin-

sel ve fiziksel yönden gelişimi ilk olarak ailede başlamaktadır. 
Aile, okul başarısında ve olumlu davranışlar geliştirmesinde 
hayati rol oynamaktadır. Ebeveynler çocuğun hayatında bu 
kadar önemli yere sahipken, onlarla aynı dili konuşabilmek, iş 
birliği yapabilmek, çocuğun her yönden gelişimine katkı sağ-
lamak, doğru bildiklerimizi ve yaptıklarımızı paylaşabilmek 
amacıyla gerçekleştirilen “Aile Eğitimlerimiz” velilerimizin ka-
tılımıyla devam etmektedir.

İlkokul Öğrencilerimiz 
Okulumuza Londra’dan Gelen 
“Grandma’s Magic Carpet” Adlı
İngilizce Tiyatroda Buluştu

İlkokul öğrencilerimiz Londra’dan gelen misafirlerimizin 
sunduğu “Grandma’s Magic Carpet” adlı İngilizce tiyatroyu 

seyrettiler. Tiyatro içerisinde söylenen tüm şarkılara eşlik 
eden Kolejliler, oyun sonunda sormak istedikleri soruları 
sorduktan sonra tiyatroya dahil olarak İngilizce interaktif 
paylaşımlarda bulundular. Tiyatro sonunda oyuncularla    
fotoğraf çektiren Kolejliler misafirlerimizi yolcu ettiler. 

İlkokul Öğrencilerimiz 
Divan Otel’de Düzenlenen
Yeni Yıl Balosu’ nda Buluştu

TED Mersin Koleji İlkokul Öğrencileri yeni yılı Divan Otel’de 
düzenlenen baloda coşkuyla kutladı. Kolejliler kendileri 

için organize edilen oyunlar ve illüzyon şovlarla keyif ve mut-
luluk dolu anlar yaşarken aynı zamanda Noel Baba ile doya-
sıya hatıra fotoğrafı çekildiler. Daha sonra kendileri için özel 
olarak hazırlanan yemeklerini yiyen öğrencilerimiz yemek 
sonrasında keyifli aktiviteler gerçekleştirmeye kaldıkları yer-
den devam ettiler. 

Balo boyunca birbirleri ve öğretmenleri ile dans eden Kolejliler 
10’dan geriye sayarak yeni yılı karşıladılar ve yeni yıl pastasını 
öğretmenleri ile birlikte güzel dileklerle kestiler. 

TED Mersin Koleji olarak 2017 yılının tüm öğrencilerimize, her-
kese ve tüm dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesi diliyo-
ruz.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanlarımız 
Aile Eğitimlerimize Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Öğrencilerimiz Dr. 
Sevgi Çiçek ile
Önemli Bir Seminer 
Gerçekleştirdi

TED Mersin Koleji İlkokul öğrencileri günü-
müzde büyük önem taşıyan “Cinsel İstismar” 

ile ilgili olarak Dr. Sevgi Çiçek ile önemli bir semi-
ner gerçekleştirdi. Konuğumuza öğrencilerimize 
gösterdiği yakın ilgi ve bu anlamlı organizasyon 
için teşekkür ediyoruz.

İlkokul 
Öğrencilerimizin 
Hayata Dair 
Sunumları 
Devam Ediyor

TED Mersin Koleji İlkokul öğrencileri 
İlkokul müdürümüz Mürüvvet De-

mirtaş ile hayata dair sunumlarına ara 
vermeden devam ediyor. Kolejliler ger-
çekleşen sunumda “Engelliler ve Farklı-
lıklara Saygı” konusunu ele aldılar. 

İlkokul Öğrencilerimiz 
“Çocuk Hakları” 
Konulu Panelde Buluştu

TED Mersin Koleji İlkokul öğrencileri Mer-
sin Barosu avukatlarından sayın Ece 

Kovan Demirtaş ve çocuk hakları komisyo-
nu üyesi değerli avukatlarımızın katılımıyla 
gerçekleşen “Çocuk Hakları” konulu panelde 
buluştu. Küçük yaşta haklarını öğrenmenin 
mutluluğunu yaşayan Kolejliler, interaktif bir 
ortamda geçen panelde merak ettiklerini sor-
dular. Konuklarımıza bu anlamlı panel için 
teşekkür ediyoruz.
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TED Mersin Koleji ‘nde Ortaokul ve Lise 
Hafta Sonu YGS-LYS, TEOG ve İngilizce 
Destek Kurslarımız Öğrencilerimizin 
Yoğun Katılımı ile Başladı!

TED Mersin Koleji’nde hafta sonu kursları ile 
okul saatleri dışında da akademik eğitim süre-

ci devam ediyor. Öğrencilerimizin ve velilerimizin 
okulumuz haricinde başka bir kişi veya kuruma 
ihtiyaç duymamaları için geliştirilen ve kişiye özel 
eğitim anlayışının en güçlü halkası olan hafta sonu 
kurslarımız ile öğrencilerimiz okul saatleri dışın-
daki zamanlarında geçmiş öğrenme eksiklerini 
giderirken YGS-LYS ve TEOG sınavlarına hazırlık 
süreçlerini eksiksiz bir şekilde sürdürüyorlar. Kurs 
sürecinde öğrencilerimizin gelişimleri Ölçme De-
ğerlendirme birimimiz tarafından dikkatle takip 
ediliyor ve Ölçme Değerlendirme departmanımı-
zın öğrenci izleme süreci raporlarına göre öğrenci-
lerimiz derslere yönlendiriliyorlar. 

6. Sınıf Öğrencilerimiz Bilim 
ve Sanatı Birleştirerek Kendi 
Yazdıkları ve Oynadıkları 
Hücre ve Organelleri Tiyatrosu’ 
nu Sergiledi

6. Sınıf öğrencilerimiz Fen Bilgisi dersleri kapsa-
mında işledikleri konulardan “Hücre ve Orga-

nelleri” konusunu Tiyatro ile ilişkilendirerek önem-
li bir çalışmaya imza attı. Kolejliler kendi yazdıkları, 
oynadıkları ve yönettikleri tiyatro ile izleyenlerin 
beğenisini kazandı. Bu farklılaştırılmış çalışmadan 
dolayı öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik 
ediyoruz. 

Eco-School Kulübümüz 
Uluslararası Projeleri Kapsamında 
“Suyun Önemi” Konulu Çalışma Başlattı

TED Mersin Koleji Eco-School Kulübü öğrenci-
leri bu yılın teması olarak belirledikleri “Suyun 

Önemi” kapsamında kampus içi bilinç arttırıcı ça-
lışmalarına hızla devam ediyor. İlkokul’ dan Lise’ye 
kadar okulumuzu suyun tasarrufu ile ilgili bilgilen-
diren Kolejliler hazırladıkları panolarıyla ve afişle-
riyle tüm kampüsü donattılar. Uluslararası Green 
Flag (Yeşil Bayrak) ödülüne emin adımlarla ilerle-
yen öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Ortaokul ve Lise Öğrenci Meclisi 
Başkanlarımız Gerçekleşen Seçimler 
Sonucunda Belli Oldu

TED Mersin Koleji Ortaokul ve Lise kademelerin-
de süren “Öğrenci Meclisleri Başkanlık Seçim 

Süreci” gerçekleşen seçimler sonucunda tamam-
landı. Her iki kadememizde de demokratik bir or-
tamda gerçekleşen seçimlerde tüm adayların bir-
birine olan saygı ve sevgi dolu yaklaşımları büyük 
takdir topladı. Oy verme işlemlerinin ardından 
sayılan oylar sonucunda Ortaokul kadememizde 
Selahattin Toprak Sönmez, Lise Kadememizde 
ise Abdülkadir Özdiker öğrenci meclislerimizin 
başkanı seçilmeyi başardı. Başkanlarımıza ve 
ekiplerine yeni görevlerinde başarılar diliyor diğer 
adaylarımıza seçim sürecinde gösterdikleri üstün 
çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. 

Ortaokul Öğrencilerimiz 
Adab-ı Muaşeret Eğitiminde 
Buluştu

TED Mersin Koleji öğrencileri birçok akademik, 
proje ve sportif başarıya imza atarken aynı za-

manda bilinçli ve topluma uyumlu bireyler olarak 
yetişiyor. Bu kapsamda gerçekleşen çalışmaları-
mızdan birisi olan adab-ı muaşeret eğitimlerimizin 
ilki ortaokul öğrencilerimiz için gerçekleşti. Ger-
çek hayatta bulunacakları ortamlarda ve gelecek 
yaşamlarında katılacakları resmi ortamlardaki 
yeme-içme kurallarını İlkokul müdürümüz Mü-
rüvvet Demirtaş’ ın sunumuyla öğrenen öğrenci-
lerimiz değerli sorularıyla interaktif bir sohbette 
gerçekleştirdiler. 

Bilim ve Sanat Sokağımızda “Atatürk 
ve Cumhuriyet” Temalı Resim Sergisi 
Hazırlıkları Tamamlandı.

Ortaokul öğrencilerimiz Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları kapsamında açacakları “Atatürk 

ve Cumhuriyet” temalı resim sergileri için Bilim ve 
Sanat Sokağı’nda gerçekleştirdikleri çalışmaları-
nı tamamladı. Öğrencilerimizi ve Görsel Sanatlar 
Zümremizi bu anlam dolu çalışmadan dolayı teb-
rik ediyoruz.
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8. Sınıf Öğrencilerimiz Yoğunlaştırılmış TEOG Sınavları
Hazırlık Programına Devam Ediyor

8. Sınıf öğrencilerimiz TED Genel Merkezi ve okulumuz Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından uygu-
lanan ve takip edilen yoğunlaştırılmış TEOG Sınavları Hazırlık Programı’ na devam ediyor. Program kap-

samında her gün sabah derslerinde TEOG deneme sınavlarını olan Kolejliler öğleden sonraki derslerinde 
soru çözümlerini inceliyor ve eksik kazanımlarının giderilmesi için uygulanan derslere katılıyor. TED Mer-
sin Koleji olarak benzersiz “Yoğunlaştırılmış TEOG Sınavları Hazırlık Programı” ile öğrencilerimizi bireysel 
olarak takip ediyor ve başarıya giden bu akademik yolda üst düzey çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

TED Mersin Kolejliler URFODU (XIII. Uluslararası 
Bilim Temelleri Bilgi Yarışması) 1. Etap Sınavında!

Ortaokul öğrencilerimiz URFODU’ nun (XIII. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması) 1. Etap elemele-
rinde büyük başarı göstererek ilk sınavı tamamladılar. 1. Etap Sınavı’ na katılan öğrencilerimiz 7. sınıflar-

dan Gülşen Naz Başer, Mustafa Ege Özer, Azra Demir, Yiğit Dükel, Ayşe ikbal Şahin, Hasan Fırat Kalkan, Alp 
Demir Ekinci, 6. sınıflardan Meriç Sürücü, Yüksel Mert Türker, Nehir Doğmuş,  Alptuğ Yüksel, Ezgi Ceren 
Akın, Melis Ata olmuştur. Danışman öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor ve Nisan ayında dü-
zenlenecek olan final etabında başarılar diliyoruz. 

Ortaokul Eco-School Kulübümüz 
Yeni Yıl Kutlamaları İçin
Hazırlıklarını Tamamladı

Ortaokul Eco-school Kulübü öğrencilerimiz 
yeni yıl çalışmaları kapsamında atıklar-

dan kardan adam ve buz küresi çalışmalarını 
tamamladılar. Öğrencilerimizin eğlenerek ha-
zırladıkları etkinliğimizde atıkların değerlen-
dirilmesi amaçlanmış ve bu doğrultuda kendi 
yaptıkları buz küreleriyle hem yılbaşı hediye-
lerini hazırlamış hem de amaçlarına ulaşmış-
lardır.

TED Meşalesiyle Modern Dünyanın Etkin 
Bireylerini Yetiştiriyoruz

Öğrencilerimizin akademik alanda olduğu kadar, 
sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da söz sahibi 

olmaları bizler için çok önemlidir. İlgi alanları doğrul-
tusunda, yapabileceklerinin en iyisini yapmaları için 
fırsat yaratarak birçok alanda onları desteklemek, ya-
şadıkları çağa ve geleceğe yön vermeleri için yetiştir-
mek görevimizdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getir-
mek için de öğrencilerimizi kulüp ve proje çalışmaları, 
sosyal alanlardaki etkinlikler ve uluslararası faaliyetler 
ile destekliyoruz. Benzersiz kulüp seçeneklerimiz ile 
amacımız öğrencilerimizin kendi ilgi alanlarını, yete-
neklerini, karar verme becerilerini, zamanı değerlen-
dirme alışkanlıklarını, sportif yeteneklerini, kültürel 
alanlardaki ilgilerini, zihinsel etkinliklerini ve liderlik 
yeteneklerini araştırıp geliştirirken aynı zamanda grup 
etkinlikleri yoluyla olumlu ilişkiler kurmalarını sağla-
mak ve toplum bilincini geliştirmektir.

TED Mersin Koleji Öğrencileri 
“Öğretmenler Günü” nde
Öğretmenlerini Unutmadı

TED Mersin Koleji’ nin yüzlerce öğrencisi öğret-
menler gününde öğretmenlerine gün boyu 

unutulmaz anlar yaşattılar. Tören alanında dü-
zenlenen etkinliklerle başlayan öğretmenler günü 
kutlamalarımız, sınıflarımızda koridorlarımızda ve 
kampüsümüzün her yerinde düzenlenen etkinlik-
lerle devam etti. Öğrenci kulüplerimizin ve öğrenci 
meclislerimizin çalışmalarıyla öğretmenlerine he-
diyeler sundukları bu anlamlı gün için öğrencileri-
mize teşekkür ediyoruz. TED ‘li Olmak Ayrıcalıktır!
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TED Mersin Koleji Öğrencileri Ortaokul Çağından İtibaren 
Uluslararası Eğitim Projeleriyle Dünya Vatandaşı Olarak 
Yetişiyor

8. Sınıf Öğrencilerimiz 1. TEOG Sınavları Sonrası
Kapadokya-Erciyes Gezisiyle Stres Attı

TED Mersin Koleji 8. sınıf öğrencileri yoğun geçen TEOG hazırlık dönemi çalışmaları sonrasında 2. TEOG 
Sınavı hazırlıkları öncesi Kapadokya-Erciyes gezisinde buluştu. Kolejliler Ürgüp-Göreme’ nin önemli ta-

rihi noktalarını keşfederken aynı zamanda sezonun ilk kar yağışıyla doyasıya eğlendiler.

TED Mersin Koleji öğrencileri yabancı dil öğrenimini yaşayarak, görerek, sosyalleşerek yerinde 
öğrenirken aynı zamanda uluslararası eğitim programları ve projelerle kendilerini dünya çapın-
da geçerli sertifikalarla Dünya Üniversitelerine başvuru yapmak için hazırlarlar. 

Bu kapsamda gerçekleşen çalışmalarımıza bu yıl CISV “Children’s International Summer Villa-
ges” (Uluslararası Yaz Çocuk Köyleri) programını eklemiş bulunmaktayız. Bu yıl ilk delegasyo-
numuzu göndereceğimiz CISV organizasyona dünyada 1951 yılında, Türkiye’de 1971 yılında ilk 
öğrenci gönderimi başlamıştır. Bu yıl Norveç’te buluşacak olan öğrencilerimize şimdiden başa-
rılar diliyoruz.

‘‘CISV’’ Nedir? 

- CISV kendini “ Bizler kendi eğitim programımızı kullanarak, her yaştaki insanın kültürel zen-
ginlik ve coşkuları yaşamasını sağlayan ve buna kendini kalben adamış gönüllü insanlar top-

luluğuyuz” olarak tanımlar. 

- CISV bağımsızdır, kar amacı gütmez, hiç bir siyasi veya dini bağı yoktur, gönüllük esasına daya-
nır. Sevgi, dostluk anlayış ve hoşgörü ruhunu geliştirmeye yönelik faaliyetler düzenler. BARIŞ 

EĞİTİMİ verir.

- Her yıl binlerce öğrencinin farklı ülkelerden, üye ülkeler de ki kamp noktalarında buluşarak 
28 gün boyunca etkili iletişimde bulunup fikir alışverişinde bulunduğu yaz programlarını dü-

zenler.

- Her yazın teması farklı olup, odağında insan vardır. “İnsan hakları”, “Çocuk Hakları” vb... 

- Çocuklarımız, bu programa katıldığında, liderlik, iletişim, takım çalışması, özgüven kazanım-
larını gün içerisinde yapılan etkinliklerle kazanır, geliştirir. Kendi kültürünü ve farklı kültürle-

ri anlar, farklılıklar karşısında olumlu davranabilir. Bu beceriler çocukların yeteneklerini gelişti-
rerek başarılı olmasını sağlar.

Kolejliler “Bir Avuç İnsan Bir Avuç Umut” 
Sosyal Sorumluluk Projesiyle 
Yeni Yılda Kardeş Okullarını Unutmadı

TED Mersin Koleji İlkokul, Ortaokul ve Lise Here 
2 Help (Sosyal Sorumluluk) ve Resim Kulübü 

öğrencilerinin birlikte düzenlemiş olduğu Doğulu 
İlkokulu için “Bir Avuç İnsan Bir Avuç Umut” kam-
panyasına yardım yağdı. Öğrencilerimiz iki hafta 
boyunca getirilen hediyeleri de alıp Doğulu İlko-
kulu’ nu ziyarete gitti. Oraya gittiklerinde bambaş-
ka duygular yaşayan Kolejliler egosu küçük kalbi 
büyük bireyler olduklarını bir kez daha bizlere 
gösterdiler ve insana dair ne varsa yaşanacak, his-
sedilecek o gün tüm duyguları orada hissettiler ve 
yaşadılar. 

Tüm öğrenciler heyecanla gelen kutuların içeri-
sindekileri merak edip açılmasını beklerken biz 
böyle bir çalışmayı TED Mersin Koleji ailesi olarak 
bir araya gelip tamamen gönül bağıyla bağlanarak 
gerçekleştirmenin gururunu yaşadık. TED Mersin 
Kolejlilerin tek isteği, tek amacı vardı: Zor şartlarda 
eğitim gören çocuklara unutulmadıklarını hisset-
tirmek ve onları bir nebze de olsa gülümsetebil-
mek. Biz, bir avuç insan, küçücük yüreklerin umut-
larına ışık olmaya çalışıyoruz. Amacımız daha çok 
insanın bu yolda minik yüreklere ışık saçmasıdır. 
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Lise Öğrencilerimiz Duke of Edinburgh’s 
International Award Macera ve Keşif Kampında!

TED Mersin Koleji Lise öğrencileri The Duke of Edinburgh’s International Award Programı ile kendi hayat-
larında, yaşadıkları toplumda ve dünyada önemli bir fark yaratmaya başarıyla devam ediyor. 1956 yılın-

da Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 140 ülkede 
sekiz milyonu aşkın genç ödül programına katılmıştır. Program 3 ana bölümden oluşur: Beceri Geliştirme, 
Fiziksel Gelişim, Toplum Hizmeti. Bunların dışında her kategoride Macera ve Keşif Yolculuğu mevcuttur. 
Bu bölümlere ek olarak Altın kategoride Toplumsal Uyum Projesi de yapılmaktadır. Okulumuzda uygu-
lanan bu proje kapsamında öğrencilerimiz Bronz kategorisinde 6 aylık fiziksel gelişim, beceri geliştirme 
ve toplumsal hizmet çalışmalarını başarıyla tamamlayarak Eskişehir’de düzenlenen kampa gitmeye hak 
kazandılar. Bronz kategorisinde kampa katılan öğrencilerimiz 1 gece 2 gündüz olmak üzere çadırda uyku 
tulumu ile doğal ortamda kalmışlardır. Günde yaklaşık 6 saat olmak üzere toplam 12 saat efor sarf eden 
Kolejliler 20 kilometrelik doğa yürüyüşlerini yaparak doğadaki bitkileri, böcekleri ve yaşamı incelediler. 
Kamp boyunca Kolejliler özgüven duygularını arttırarak, takım çalışması ve işbirliği becerilerini geliştirdiler 
ayrıca macera ve keşif ruhunu geliştirerek çevreye ve doğaya saygı duymayı öğrendiler

TED Mersin Ulusal Forumu 2017 
Çalışmaları Başladı!
Türkiye’nin Önde Gelen Liselerinin Öğrencilerinin buluştuğu “TED Mersin Ulusal Forumu “çalışmaları 

başladı. Bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan TED Mersin Ulusal Forumu ile ülkemizin önde gelen liselerinde 
öğrenim gören öğrenciler Mersin’ de buluşuyor. TMUF Başkanı ve departman sorumlularının görev dağı-
lım ve resmi izin sürecini tamamladığı çalışmalar sonucunda TMUF 2017 kayıtları çok yakında başlıyor. 
TMUF (TED Mersin Ulusal Forumu) öğrencilerin belli komiteler içinde bir araya gelerek güncel konuları tar-
tışıp bir sonuca varacakları ve vardıkları sonucu forum içinde sunacakları bir etkinliktir. 

Ülkemizde öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin ülkemiz ve dünyamızdaki güncel konular 
hakkında farkındalık kazanması ve sorunlara ortak çözümler üretebilme yetilerinin gelişmesi amacıyla 
düzenlenen etkinliğimizde sizleri TED Mersin Koleji olarak ağırlamaktan onur duyacağız.

Ortaokul Öğrencilerimiz
Yeni Yıla Divan Otel’ de
Düzenlenen Yılbaşı Balosu ile 
Merhaba Dedi
TED Mersin Koleji Orta-
okul öğrencileri Divan 
Otel’de düzenlenen yıl-
başı balosu ile yeni yıla 
merhaba dedi. Kolejli-
ler gerçekleşen baloda 
kendileri için hazırlanan 
özel menülerini yedik-
ten sonra arkadaşları ve 
öğretmenleri ile birlikte 
kendileri için hazırlanan 
özel şovlarla ve dj per-
formansı eşliğinde keyif-
li saatler geçirdiler.

TED Mersin Koleji  ola-
rak 2017 yılının tüm öğ-
rencilerimize, herkese 
ve tüm dünyaya sağlık, 
barış ve mutluluk getir-
mesi diliyoruz. 
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TED Okullarında Gerçekleşen Ulusal Forum 
Heyecanı TED Kayseri Ulusal Forumuyla Başladı

14-17 Ekim tarihleri arasında TED Kayse-
ri Koleji’ nde gerçekleşen ve okulumuz 

lise öğrencilerinden ulusal forum temsilci-
lerinin katıldığı TED Kayseri Koleji Ulusal 
Forumu tamamlandı. Lise öğrencilerinin 
belirli komiteler halinde bir araya gelerek, 
güncel konuları tartışıp bir sonuca varma-
ları ve vardıkları sonucu bir forum içinde 
sunmalarını sağlayan forumda ülkemizin 
dört bir yanından gelen Lise öğrencileri; Eği-
tim, Çevre, Sağlık, Sanayi, Sanat, Güvenlik, 
Teknoloji ve Araştırma ve Spor gibi önemli 
konu başlıklarını seçerek, komiteler halinde 
ülkemizdeki sorunları parlamento ciddiye-
tinde tartıştılar. Bu tartışmalar sonucunda 
verilen kararları genel kurula sundular. Ge-
nel kurul çalışmalarında, başkan ve başkan 
yardımcılarının yönetiminde komitelere 
ait bütün taslaklar ciddiyetle görüşüldü. 
Her taslağın görüşülmesinden sonra ko-
mitelerden puanlamalar alındı ve yapılan 
çalışmalar niteliğine göre değerlendirildi. 
TED Kayseri Koleji Vakfı Yöneticilerine, öğ-
retmenlerine ve öğrencilerine gösterdikleri 
misafirperverlik için teşekkür ediyoruz. 

Lise Öğrencilerimiz 
Teknoloji Merkezli 
Kampüslerinde 
Laboratuvar ve 
Teknoloji Çalışmalarına 
Başladı

TED Mersin Koleji Özel Lisesi öğrencileri Fi-
zik, Kimya ve Biyoloji derslerinde işledikleri 

konuları kitaplardan farklı bir boyuta taşıyarak 
Fen ve Teknoloji Laboratuvarlarımızda profes-
yonel laborantımız ve öğretmenleri eşliğinde 
gerçekleştirdikleri deneylerle unutulmaz kı-
lıyor. Kolejliler müfredatları kapsamında işle-
dikleri tüm konuları laboratuvarlarımızda ve 
teknoloji deneyim merkezlerimizde başarıyla 
somutlaştırıyor. 

Lise Öğrencilerimiz Geleneksel  
“Welcome to TED High School” 
Gecesinde Buluştu

TED Mersin Koleji Lise öğrencileri tarafından Lise-
mize yeni başlayan 9. sınıf öğrencilerimize yöne-

lik her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Welcome 
to TED High School” gecesi unutulmaz anlara sahne 
oldu.

Akşam boyunca doyasıya eğlenen öğrencilerimiz 
yoğun başlayan akademik çalışmalar arasında hem 
stres attı hem de TED kültürünün bir geleneği olan 
birbirlerine bağlılıklarını daha da güçlendirdi. TED’li 
Olmak Ayrıcalıktır!

Lise Öğrencilerimiz
“Her Düşünceye Bir Şans Ver” 
Konulu Münazara Yarışmasıyla 
Önemli Bir Çalışmaya İmza Attı

TED Mersin Koleji Özel Lisesi 11.sınıf öğren-
cileri geleneksel münazara yarışmasının 

bu yıl ki konusunu “Her Düşünceye Bir Şans 
Ver” olarak belirledi. 11. sınıf öğrencilerimizin 
katılımıyla üç farklı grubun tartıştığı Münaza-
ra etkinliği izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. 
Kolejliler tüm katılımcıların ilgisini çekebilecek 
üç farklı konuyu tartıştılar. Ses tonunun değil, 
sözlerin etkili olduğu yarışmada gençlerimiz 
sözü etkili kullanmanın önemini bir kez daha 
vurgulayarak topluluk karşısında medeni ve 
özgür bir şekilde farklı düşünceleri dile getire-
bilmenin keyfini yaşadılar. 



54 55OCAK 2017 / BÜLTENOCAK 2017 / BÜLTEN

Lise Diplomasi ve Politika (MUN) 
Kulübü Öğrencilerimiz “TEDMUN 
2016 Konferansı”nı Başarıyla 
Tamamladı.

TED Mersin Koleji Lise Diplomasi ve Politika 
(MUN) Kulübü öğrencilerimizden Sude Öz-

bek, Cem Pehlivan, Aytuğ Darıcı, Mert Korkut, 
Nurcihan Leylak, Duygu Yücesoy’ un Endo-
nezya’yı; Sıla Koç, Salih Burak Gülen, Esin Nur, 
Batuhan Cankurt, Alina Akel, Zeynep Özveren, 
Cansu Kılınç’ın İran’ ı; Armağan İrem Avcı, Bo-
ran Göher, Nimet Atila, Meltem Yükselgüngör  
ve Selin Azaz’ ın DR Kongo’ yu temsilen katıl-
dıkları konferansın bu yılki teması “Remember 
the past, challenge the future “Geçmişini hatır-
la, geleceğe meydan oku” olarak belirlendi. Lise 
Diplomasi ve Politika (MUN) Kulübü öğrencile-
rimizi okulumuzu başarıyla temsil ettikleri için 
tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyo-
ruz.

Lise Öğrencilerimiz “Geleneksel Masal Günü” ile İzleyenleri Büyüledi

TED Mersin Koleji Lise 10. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan “Geleneksel Masal Günü” etkinliği Çeşme-
li kampüsümüzdeki konferans salonumuzda sahnelendi. İzleyenleri rutin hayatın yorucu ve stresli tem-

posundan birkaç saatliğine düşler alemine götüren performansta Kolejliler çocukluğumuzun vazgeçilmesi 
olan masal kahramanlarını günümüze uyarlayıp yeteneklerini sahnede sergileme fırsatı yakaladılar. Hem 
eğlendiren hem de üstün başarı gösteren Lise öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. 

Lise Öğrencilerimiz Bilim Temelli Derslerini 
Lise Kadememize Özel Fen ve Teknoloji 
Laboratuvarımızda Unutulmaz Kılıyor

TED Mersin Koleji Lise öğrencileri Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini 
öğretmenleri ve laborantımız eşliğinde gerçekleştirdikleri deney-

lerle unutulmaz kılıyor. 9. sınıf öğrencilerimiz kimya dersinde metal-
lerin asitlerle tepkimesi sonucunda kütlede meydana gelen değişim-
leri gerçekleştirdikleri deneylerle gözlemlediler. Bu yıl düzenlenecek 
olan “Maker ve Bilim Şenlikleri” için ön hazırlıklara başlayan öğrenci-
lerimize başarılar diliyoruz.

Lise Öğrencilerimiz Bahçeşehir 
Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Eğitim 
Yazarı Turgay Polat ile Buluştu

Lise öğrencilerimiz akademik gelişim ve kariyer 
planlama konusunda önemli konuklarla buluş-

maya devam ediyor. Kolejlilerin bu hafta konuğu 
Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Eğitim 
Yazarı Turgay POLAT oldu. “3. NESİL ÜNİVERSİTELER 
VE APPLYBAU” konulu seminerde öğrencilerimiz sa-
yın Polat’ ın sunduğu önemli istatistikler, kariyer plan-
laması ve mesleki gelişim alanlarında önemli bilgiler 
edindiler. Konuğumuza değerli sunumu için teşekkür 
ediyoruz. 

Lise Öğrencilerimiz Educaturk Yükseköğretim Günlerinde 
TED Üniversitesi Standını Ziyaret Etti

TED Mersin Koleji Lise öğrencileri 22-23 Aralık tarihlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Ser-
gi Sarayı’ nda düzenlenen Educaturk Yükseköğretim Günleri’ nde TED Üniversitesi ile birlikteydi. Başta 

TED Üniversitesi olmak üzere fuara katılan üniversitelerle ilgili detaylı bilgi alan öğrencilerimiz kariyer plan-
lama ve meslek seçimi konusunda detaylı bilgi sahibi oldular. Bizleri içten ve samimi bir şekilde konuk eden 
TED Üniversitesi tanıtım ekibine teşekkür ediyoruz.

Lise Öğrencimiz ve Milli Kayakçımız Göksu YEŞİLDAĞ 
Gerçekleştirdiği Sosyal Sorumluluk Projesi ile Türkiye’ nin Gündeminde

Lise Öğrencimiz ve Milli Kayakçımız Göksu YEŞİLDAĞ anlam dolu bir sosyal sorumluluk çalışmasına 
imza attı. Öğrencimiz son yarışında kazandığı birincilikten dolayı almaya hak kazandığı para ödülü-

ne dokunmayarak Mersin’ in Mut ilçesinde bir okulun ihtiyaç sahibi öğrencilerine sıcacık armağanlar 
verdi. Öğrencimizin gerçekleştirdiği bu anlamlı sosyal sorumluluk çalışması ülkemizi yöneten büyükle-
rimizle birlikte ülke basınının dikkatini çekti. Öğrencimizi gerçekleştirdiği çalışmadan dolayı tebrik edi-
yor, TED vizyon ve misyonuyla yetişen bir birey olarak kendisiyle gurur duyuyoruz! 
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12. Sınıf Öğrencilerimiz YGS-LYS Hazırlık Çalışmaları 
Kapsamında Soru Çözme Saatlerini
Açık Havaya Taşıdı

TED Mersin Koleji Özel Lisesi 12. sınıf öğrencileri YGS-LYS Hazır-
lık Programı kapsamında matematik dersi haftalık konu hede-

fini tamamlayarak soru çözme saatini açık havaya taşıdı. Kolejliler 
sınavlara hazırlık sürecinde açık havada motivasyonlarını arttıra-
rak kampüsümüzün yeşil alanlarında dikkatlerini soru üzerinde 
yoğunlaştırma çalışmaları gerçekleştirdiler. TED Mersin Koleji’ nde 
Matematik Her Yerde!

TED Mersin Koleji Özel Lisesi Öğrencileri Divan Otel’ de düzen-
lenen yeni yıl partisinde buluştu. Kolejliler kendilerine özel ha-
zırlanan partide arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte keyifli 
saatler geçirdiler. Kolej kültürünün ve bağlılığının en üst seviye-
de yaşandığı gecenin sonunda Kolejliler pasta keserek yeni yıl 
dileklerinde bulundular. 

TED Mersin Koleji olarak 2017 Yılı’ nın tüm öğrencilerimize ve 
tüm dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesi diliyoruz. 

TMUF 2017 Finans Ekibi MTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Şerafettin Aşut’ u ve 
MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Sayın Kasım Tanrıöver’ i Makamında 
Ziyaret Etti

Lise Öğrencilerimizin “Kariyer ve 
Meslek Tanıtım Günü” Konuğu 
Mersin Noterler Odası Başkanı
Ahmet Yeşildağ Oldu

TED Mersin Ulusal Forumu Finansal Hizmetler Ekibi 
25-26-27 Mart 2017’ de gerçekleştirecekleri TMUF 

2017 için sponsorluk görüşmelerine hız kesmeden de-
vam ediyor. Her detayın lise öğrencilerimiz tarafından 
yönetildiği bu büyük organizasyon için bütçelerini 
oluşturan ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiren 
Kolejliler Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sayın Şerafettin Aşut’ u ve MTSO Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Kasım Tanrıöver’ i ma-
kamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular 
ve destek istediler. Görüşme sonucunda Sayın Aşut’ 
tan ve Sayın Tanrıöver’ den Kolejliler destek sözü aldı-
lar. Sayın Şerafettin Aşut’ a ve Sayın Kasım Tanrıöver’ e 
öğrencilerimize gösterdikleri yakın ilgi ve destekleri için 
teşekkür ediyoruz. 

TED Mersin Koleji Lise öğrencileri “Kariyer ve Meslek 
Tanıtım Günü” günlerinde bölgemizin ve ülkemizin 

kendi alanında önde gelen kişilerini konuk etmeye de-
vam ediyor. Kolejliler’ in Kasım ayı konuğu Mersin No-
terler Odası Başkanı ve aynı zamanda Okul Aile Birliği 
Başkanımız Sayın Ahmet Yeşildağ oldu. Noterlik mesle-
ği ve noterliğe giden süreçte Hukuk Fakültesi mezunu 
olmanın önemine değinen aynı zamanda noterlik mes-
leğinin detaylarını öğrencilerimizle interaktif sunum ve 
sohbet ile gerçekleştiren Yeşildağ oldukça değerli bir 
sunum gerçekleştirdi. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gös-
terdiği bu anlamlı etkinlik için Sayın Ahmet Yeşildağ’ a 
teşekkür ediyoruz. 

TED Mersin Koleji Özel Lisesi Öğrencileri 

Divan Otel’de Düzenlenen

Yeni Yıl Partisinde Buluştu



ÇOCUKLAR BARIŞ İSTİYOR

Evet, hangi yöne dönsek savaş var, hangi yöne dönsek kan. Çiçek-
leri boyamak istediğimiz kırmızı, kanı boyuyor. Büyüyoruz, kirleti-
yoruz ve kirlettikçe çocuk olmaktan uzaklaşıyoruz. Ne için? Sözde 
çocuklarımız için. Oysa çocuğun tek bir derdi var; oyun. Onların 
oyunlarını da kirletiyoruz savaş oyuncaklarıyla. Küçücükken elle-
rine silahlar veriyoruz. Kılıçlar, bıçaklar tutuyor çocuk elleri, oyun-
cak sanarak. Oysa kırmızının çocuk rengini değiştiriyoruz. Çiçeğin 
kırmızısı kanın kırmızısı oluyor.

Kemik yaşı 31, gerçek yaşı 4, oyun yaşı 5, aşık olma yaşı 6 olan bir 
çocuk olarak yazıyorum bu yazıyı size ey büyükler. Biz çocuğuz. Bir 
duyun bizi. Çocuk gözüyle görürüz dünyayı. Çocuk kulağıyla duya-
rız sesleri, çocuk burnuyla koklarız çiçekleri. Çocuk tadıyla tadarız 
güzel olan her şeyi.

Mesela 4 yaşında bir çocuk olduğumda, annem de uzaktaysa eğer, 
her öğle yemeğinde annemi özler, ağlarım. Hatta bazen kusarım öz-
lemekten. Yemekler tad vermez. Ya da bir Dünya olurum, koca bir 
adam gelip, “Dünya, sana bir soru sorabilir miyim dediğinde, kahka-
halarla gülerim. Bazen düşerim, çenem yarılır, canım acır ama çocu-
ğum ben, geçer. Annem babam ayrılacak olur, pek anlamam bunu. 
Dünyayı dar ederim onlara. Büyüdüğümde anlayacağım belki ama 
olsun, çocuğum ya ben, dünya dar olsa siz büyüklere ne olur ki?

Sonra bir anda büyürüm. Yaşım 5 oluverir. Oyunu çooook sevme-
ye devam ederim. Hatta hep oyun oynamak isterim. Çünkü oyun-
la algılarım dünyayı. İsterim ki annem, babam da oyun oynasınlar 
benimle ama onların daha fazla çalışması gerekebilir. Bunu da pek 
anlamam işte. Çocuğum çünkü ben, her şeyi anlamam gerekmez 
ya.. En azından evde olduklarında bolca oyun oynasınlar isterim 
benimle. Hem oyun oynamak için az ya da çok para olması da ge-
rekmez. Oyun işte, çocuk gibi bir şey. Oynaması kolay, mutlu olması 
çok olan bir hal. Çocuğum ben. Haaa!! bu arada size bir tüyo vere-
yim. Beni eğitmek istiyorsanız oyunu kullanın. En iyi oyunla öğre-
nirim çünkü bu yaşta.

Durmaz büyürüm. Altı yaşıma gelirim. Benim derdim çok olmaz 
ama annemin ve babamın derdi çoğalabilir benden dolayı. Aşık 
olurum çünkü  Korkmaya da başlarım. Karanlıkta kalmak isteme-
yebilirim. Tuvalette başımda beklenmesini de isteyebilirim. Sizi 
daha da zorlayıp, nasıl oluştuğumu, annemin karnına nasıl girdiği-
mi, nasıl doğduğumu merak edebilir, bundan dolayı sizi sıkıştırabi-
lirim. Konuşun benimle. Anlarım. Gerçeği ve gerçekten doğru olanı 
anlatın, anlarım. Siz anlatmazsanız, büyüdükçe dışarıdan yanlışını 
öğrenmeye de çok yatkın olurum. Çocuğum ben ama büyüyorum 
işte. Sorularım değişiyor. Meraklarım artıyor. Görüyorsunuz, aşık da 
olmaya başlıyorum.

Dört - beş – altı, bakın büyüyorum, bakın büyüdüm. Ne kadar da ko-
lay değil mi, ne kadar da basit. Aslında bu kadar basit(yalın-temiz) 
işte hayat ve siz büyükler karmaşıklaştırıyorsunuz hayatı. LÜTFEN, 
LÜTFEN savaşı anlatmayın bana, savaş filmleri izletip, savaş oyun-
cakları ile savaş oyunları oynatmayın bana. BARIŞI anlatın, BARIŞI 
oynayalım beraber. Çünkü çocuğum ben, BARIŞ isterim kendim 
gibi temiz.

Okul Psikoloğu
H. Can GÜRBÜZ
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1-TED Mersin Koleji Mezunları 
Derneği ‘nin ilk başkanı olarak 
kendinizi tanıtır mısınız?

Ben  Melis Yıldız.  TED Mersin Kole-
ji’nin aynı zamanda ilk mezunların-
dan biriyim. Mezun olduktan sonra 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’  
nde okudum. Lisans eğitimimin üze-
rine Bilgi Üniversitesi Pazarlama İle-
tişimi Bölümü’nde yüksek lisansımı 
tamamladım. 

2-Mezun olduktan sonra neler 
yaptınız?

Üniversite eğitimimi tamamlama-
mın ardından  aile şirketim olan 
Merit Group’ un farklı departman-
larında çalıştım. Çalıştığım sürece 
yaptığımız iş alanı ile alakalı eksiklik 
gördüğüm için Pazarlama İletişimi 
üzerine eğitim almak adına Bilgi 
Üniversitesinde burslu olarak eğitim 
aldım. Yüksek Lisans yaptığım süre-
de  farklı bir iş dalı deneyimlemek 
adına turizm sektöründe oldukça 
önemli firmalarından biri olan İn-
digo Group’un  bir alt markası olan 
kişiye özel lüks seyahatler tasarla-
yan     Boutique Style Travel’da satış 
direktörü olarak çalıştım. Şu an aile 
şirketim olan Merit Group’ta yönetici 
olarak çalışmaktayım. 

3-TED Mersin Koleji mezunu ola-
rak akademik, iş ve sosyal yaşan-
tısında ne gibi avantajlar bekliyor?

Ülkemizde az sayıda eğitim kurumu 
iş dünyasında birer ekoldur.  Cumhu-
riyet tarihimizin yabancı dille eğitim 
veren ilk Türk Koleji unvanına sahip  
olan Türk Eğitim Derneği Okulları bu 
okulların en ön sırasında  yer almak-
tadır. Okulumuzun benzersiz eğitim 
kalitesi,  gerek   öğrencilerine  ana-
okulu seviyesinden lise hayatının 
sonuna kadar kazandırdığı ulusla-
rarası vizyon ve misyonla  Kolejliler  
ilerleyen hayatlarında iş dünyasında 
kendilerine  rahat bir şekilde  yer bu-
labildikleri gibi, kendilerine duyduk-
ları özgüven ve birikimleri ile kendi 
iş sahalarını yaratabilmektedirler .

4-Derneğinizin kuruluş amacı, viz-
yonu ve misyonu hakkında bilgi 
verir misiniz?

TED Mersin Koleji Mezunları Derne-
ği’nin amaçları arasında mezunları-
mız arasındaki sosyal dayanışmayı 
sağlamak, Türk Eğitim Derneği’ne ve 
TED Mersin Koleji Spor Kulüpleri’ne 
katkıda bulunmak yer almaktadır.. 

Vizyonumuz:
*Okulumuz mezunlarını ve üyeleri-
ni okulumuzla bağlarını güçlendire-
rek farklı platformda buluşturmak 
ve kaynaştırmak.

*Sosyal, kültürel, sportif ve mesleki 
alanlarda öğrencilerimiz ile okulu-
muz mezunlarını bir araya getirerek 
yaratıcı etkinliklere imza atılmasını 
sağlamak

*Okulumuz mezunlarını, kültürel, 
sosyal ve mesleki birikimlerini, oku-
lumuzun gelişimine katkıda bulu-
nabilecek şekilde kullanabilmeleri 
adına faaliyetler düzenlemek

*Sürdürebilir iletişim ağı oluşturarak 
kaynaşma ve birliktelik sağlamak 

Misyonumuz:

Derneğimiz, TED Koleji’nin  köklü 
geçmişinden aldığı güçle ve çağdaş 
değerleri ile geçmişten geleceğe me-
zunlarımızı birliktelik çatısı altında 

toplayarak TED ruhunu yaşatmak 
ve dinamik, modern yapısını koru-
yarak üyesi olmaktan daima onur 
duyulan örnek bir dernek olmaktır.

5-TED Mezunları Federasyonu’na 
katılmakla neyi amaçlıyorsunuz?

Türkiye’de tüm TED mezunlarının 
yer aldığı büyük bir kulüp olan TED 
Mezunları Fedarasyonu’na üyelikle 
TED Mersin Koleji mezunlarımızın  
Türkiye’de ki diğer TED Mezunları 
ile birlikte  kültürel sosyal ve mesleki 
birikimlerini birbirlerine aktaracak-
larına ve  her koşulda destek misyo-
nunu karşılıklı olarak sağlayacağına 
inanıyoruz. 

6- 2017 yılında Mezunlar Derneği-
nizin yapmayı planladığı faaliyet-
ler neler?

Öncelikle  2007 yılından itibaren 
sayıları hızla artan mezunlarımızın 
birbirleriyle tanışmaları, dostlukları-
nı pekiştirmelerini ve mezunlarımız 
arasındaki dayanışmayı artırmak 
amacıyla çeşitli aktiviteler düzenle-
mek ve ilk sosyal sorumluluk pro-
jelerine bir an önce başlamak 2017 
yılı için ilk planladığımız faaliyetler 
arasındadır. 

7- TED Mersin Koleji’nde öğrenim 
gören öğrencilerimize ve bizlere 
inanarak çocuklarını kurumumu-
za emanet eden velilerimize ne 
mesajlar vermek ister siniz?

Ülkemizin önde gelen  bürokratları-
na, yöneticilerine, sanatçılarına ve 
ülkemize mâl olmuş kişilere baktı-
ğımızda mezun oldukları okul ha-
nesinde TED imzası bulunmaktadır. 
TED  Mezunu olmanın gerek eğitim 
hayatından gerek iş hayatımda ge-
rekse sosyal hayatımda birçok avan-
tajını yaşadım.   Bu yüzden bizler her 
zaman okulumuzla  gurur duyuyor 
ve TED’li olmanın bir ayrıcalık oldu-
ğunu hissediyoruz. 

Derneğimize bu sayfada yer ayırdığı-
nız için teşekkürlerimi sunuyorum.  

MELİS
YILDIZ
TED Mersin Koleji 
Mezunlar Derneği 
Başkanı
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Mezunlar Derneği Başkanımız Melis Yıldız 
Okulumuzun Yeni Eğitim-Öğretim Yılı
Açılış Töreninde Kolejlilerle Buluştu

TED’16 Mezunumuz Elif Sena Aktaş %100 Basketbol Bursuyla 
Kazandığı Independence Community College ile
İlk Antrenmanına Çıktı

TED Mersin Koleji Mezunları Derneği olarak TED Mersin Ko-
lejlilerle ilk buluşmamızı gerçekleştirmenin mutluluğunu 

yaşıyoruz. Yönetim kurulu üyelerimizin de katıldığı bu anlamlı 
günde başkanımız gerçekleştirdiği konuşmasında yıllarını ge-
çirdiği okulu ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirerek “TED 
Mezunu olmak bir ekoldur. Türk Eğitim Derneği çatısı altında 
ulusal ve uluslararası vizyon-misyona sahip bireyler olarak 
yetişmenin bizlere kattıklarını her alanda deneyimleyerek ya-
şıyoruz. Bugün ülkemizde ve dünya çapında başarılı olmuş bin-
lerce insanın mezun oldukları okul hanesinde TED yazmakta-
dır. Bu durum TED Ailesinin büyüklüğünün en büyük kanıtıdır.” 
dedi. 

TED Mersin Koleji Mezunlar Derneği’ nin 
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

TED Mersin Koleji Mezunları Derneği’ nin 4. olağan Genel Ku-
rul toplantısı Happy Moon’ s Mersin Marina’ da gerçekleşti. 

Yönetim Kurulu üyelerimizin yapılan çalışmalarla ilgili bilgi 
paylaşımında bulunduğu toplantıda yurt dışında akademik ve 
çalışma hayatına devam eden mezunlarımız ve ülkemizin fark-
lı şehirlerinde bulunan mezunlarımız için dönem temsilcileri-
miz tarafından sosyal ağ grupları kurulması kararı alındı. Tüm 
mezunlarımızın bir araya geleceği organizasyon ile ilgili detay-
larında görüşüldüğü toplantıda mezun ağımızın oluşumundan 
sonra ortak bir büyük buluşma tarihi belirleneceği belirtildi.

TED Mersin Koleji Lise Kız Basketbol 
Takımımızın ve TED Mersin Koleji 

Spor Kulübü Bayan Basketbol Takımı’ 
nın uzun yıllardır kaptanlığını yapan, 
2016 yılında mezun olarak %100 basket-
bol bursuyla Amerika’da bulunan Inde-
pendence Community College’ a kabul 
edilen değerli mezunumuz Elif Sena Ak-
taş yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. 
Takım arkadaşlarına TED ve ülkemizin 
kültürünü tanıtan aynı zamanda ulusla-
rarası bayrak seremonisinde ülkemizin 
bayrağını göndere çeken mezunumuza 
Amerika Basketbol Ligi’nde basarılar di-
liyoruz. TED Mersin Koleji olarak Seninle 
Gurur Duyuyor Efsane Kaptan! 



65OCAK 2017 / BÜLTEN

TED Mersin Koleji Spor Kulübü
Küçük Erkek Basketbol Takımı
Sezona Galibiyetle Başladı!

Ortaokul 5 ve 6. Sınıf 
Öğrencilerimiz TED Mersin 
Koleji Spor Kulübü 
Basketbol Kız ve Erkek Alt Yapı 
Takımlarımız Buluştu

TED Mersin Koleji Spor Kulübü Bayan 
Basketbol Takımı Koppert Türkiye ile 
Ana Sponsorluk Sözleşmesi İmzaladı!

2016-2017 Bayan Bölgesel Ligi’ nde mücadele edecek olan TED Mersin Koleji Spor Kulübü Bayan Bas-
ketbol Takımı biyolojik mücadele ve doğal polinasyon alanında dünya devi olan Koppert Biological 

Systems firması ile “Ana Sponsorluk Sözleşmesi” imzaladı. 

Koppert Türkiye Genel Müdürü Sn. Ali EROĞLU gerçekleşen anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada; 
“Türk Sporunun gelişimine katkıda bulunduğumuz için Koppert Türkiye olarak mutluyuz. Verilen deste-
ğin değerinin ve öneminin TED markası ile bir kat daha arttığı düşüncesindeyiz. Koppert Türkiye olarak 
Bayan Bölgesel Ligi’ nde TED Mersin Koleji Spor Kulübü’nün başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyo-
ruz.” dedi. 

TED Mersin Koleji Spor Kulübü olarak başta Koppert Türkiye Genel Müdürü Sn. Ali EROĞLU olmak üzere 
tüm Koppert Biological Systems ekibine verdikleri destek için teşekkür ediyoruz.

TED Mersin Koleji Spor Kulübü Küçük Erkek Basket-
bol Takımı sezona galibiyetle başladı. Sezonun ilk 

rakibi olan Ayyıldız Spor Kulübü ile karşılaşan takımı-
mızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz.

TED Mersin Koleji Spor Kulübü Alt Yapı Basketbol 
ve Yüzme Takımları yeni sporcularıyla gücüne 

güç katıyor. Spor Kulübümüzün tesislerinde okulu-
muz öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ta-
kım seçmeleri ve antrenmanlar ile A takımlarımızın 
alt yapıları oluşturuluyor ve aynı zamanda öğrenci-
lerimizin en az bir spor dalında profesyonelleşmele-
ri hedefleniyor. Önümüzdeki yıllarda takımlarımız-
da mücadele edecek tüm öğrencilerimize başarılar 
diliyoruz. 

SPOR
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TED Mersin Koleji Spor Kulübü 
Yüzücülerinden 
80 Birincilik, 39 İkincilik,
22 Üçüncülük Başarısı

Amatör Spor Haftası Etkinlikleri ve Perfor-
mans Tespit Yüzme Müsabakaları 13 Ekim 

Perşembe günü Adana ilinde yapılan yüzme 
yarışları ile başladı. Dört gün süren yüzme ya-
rışları Atatürk Yüzme Havuzu’nda velilerin de 
katılımı ile güzel görüntülere sahne oldu. 16 
Ekim Pazar günü sona eren yüzme yarışlarına, 
farklı yaş gruplarında 28 sporcu ile katılan TED 
Mersin Koleji Spor Kulübü damga vurdu. Spor-
cularımızın kazandığı madalyalarla TED Mersin 
Koleji Spor Kulübü’nün yüzme sporuna yaptığı 
yatırımların ne kadar doğru olduğunu taraflı – 
tarafsız herkese kanıtlayan takımımızın teknik 
ekip ve sporcularına teşekkür ediyoruz ve başa-
rılarının devamını diliyoruz. 

Lise Kız Basketbol Takımımızın 
Başarılı Oyuncularından Öğrencimiz 
İlkem Tokyay Bayanlar Euroleague 
Kadrosuna Seçildi!

TED Mersin Koleji Kız Basketbol takımlarında 
uzun yıllardır oynayan ve şu anda lise kız 

basketbol takımımızda başarıyla oynamaya de-
vam eden lise öğrencimiz İlkem Tokyay Mersin 
Büyükşehir Belediyesi Bayan Basketbol Takı-
mı’nın bu yıl ki Kadınlar Euroleague kadrosuna 
seçilerek önemli bir başarıya imza attı! Öğren-
cimizi gösterdiği üstün başarıdan dolayı tebrik 
ediyor, Mersin’imizi Avrupa’da temsil edecek 
olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Bayan Bas-
ketbol Takımı’na Başarılar Diliyoruz.

Yarışmaların sonucunda yaş kategorilerinde 
sporcularımız

-80 birincilik

-39 ikincilik

-22 üçüncülük kürsüsüne çıkarak büyük bir 
başarıya imza attılar. 

TED Mersin Koleji Spor Kulübü 
27 Yüzücüsüyle Tokyo 2020 
Olimpiyatlarına TOHM Adana 
Liderliğinde Hazırlanıyor!

TED Mersin Koleji Spor Kulübü yüzücüleri ülkemi-
zi Tokyo 2020 Olimpiyatları’ nda temsil etmek için 

Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’nde TOHM 
Adana Bölgesi Baş Antrenörü Martin Grabowski ile 
çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Aynı 
zamanda uzun yıllardır TED Mersin Koleji öğrencisi 
olan ve bu yıllar kapsamında Spor Kulübümüzün 
Spor Okulları eğitimleriyle bu başarı seviyesine gelen 
sporcularımız ülkemizde bir eğitim kurumundan en 
fazla sporcuyla olimpiyatlara hazırlık merkezlerine 
katılma başarısı gösteren ekip olma ünvanını taşıyor. 

TED Mersin Koleji S.K Küçük Erkek Basketbol Takımı 
Tarsus Amerikan Koleji’ ni 59-50 Yenerek
Yoluna Namağlup Devam Ediyor

TED Mersin Koleji Spor Kulübü Küçük Erkek Basketbol Takımı 
ligin 4. maçında karşılaştığı Tarsus Amerikan Koleji’ni 59-50’lik 

skorla yenerek ligin tek namağlup takımı olmaya devam ediyor. Ser-
vet Tazegül Spor Salonu’ nda gerçekleşen müsabakada sporcuları-
mızı ve antrenörlerimizi gösterdikleri üstün performanstan dolayı 
tebrik ediyor başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. 

Mersin Valimiz Sayın Özdemir Çakacak’ dan 
TED Mersin Koleji’ nin Başarılı Sporcularına
Anlamlı Ödül

TED Mersin Koleji Spor Kulübü yüzücüleri ülkemizi Tokyo 2020 Olimpi-
yatları’ nda temsil etmek için Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi’nde 

TOHM Adana Bölgesi Baş Antrenörü Martin Grabowski ile çalışmalarına yo-
ğun bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda uzun yıllardır TED Mersin Ko-
leji öğrencisi olan ve bu yıllar kapsamında Spor Kulübümüzün Spor Okulları 
eğitimleriyle bu başarı seviyesine gelen sporcularımız ülkemizde bir eğitim 
kurumundan en fazla sporcuyla olimpiyatlara hazırlık merkezlerine katılma 
başarısı gösteren ekip olma ünvanını taşıyor. 
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Lise Genç Kızlar A 
Kategorisi Şampiyonu
2. Kez Üst Üste
TED MERSİN KOLEJİ

TED Mersin Kolejliler basketbolda durdurulamı-
yor. Lise Genç Kızlar A Kategorisi’ nde mücadele 

eden Lise Kız Basketbol Takımımız finalde karşılaş-
tığı Bahçeşehir Koleji’ni 64-27 yenerek 2. kez üst üste 
Lise Genç Kızlar A Kategorisi Şampiyonu olmayı ba-
şardı. Bayan basketboluna son 3 yılda büyük yatırım-
lar yapan TED Mersin Koleji Spor Kulübü’nün Bölge-
sel Lig Takımın’da da forma giyen kızlarımıza Mersin’i 
temsil edecekleri “Okullar Türkiye Şampiyonası” nda 
başarılar diliyoruz. 

Küçük Erkek Basketbol Takımımız 
79-18’lik Gelişim Koleji Galibiyetiyle 
Yenilmezlik Serisini
6 Maça Çıkardı!

TED Mersin Koleji S.K Bayan Bölgesel Ligindeki İlk İç Saha Maçında 
Abdullah Gül Üniversitesi’ni 56-51’lik Skorla Geçti

TED Mersin Koleji Spor Kulübü Küçük Erkek Bas-
ketbol Takımı 6. Maçında rakibi Gelişim Koleji’ni 

79-18’lik farklı skorla geçerek ligde başarılarına na-
mağlup bir şekilde devam etti. Yoğun maç temposu-
na rağmen önemli bir galibiyet serisi yakalayan spor-
cularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz.

TED Mersin Koleji S.K 27 
Yüzücüsüyle Katıldığı Baraj 
Geçme Yarışlarında %100 
Başarı Elde Etti

9-10-11 Aralık’ ta Adana Atatürk Yüzme Havu-
zu’ nda düzenlenen Türkiye Açık Yaş Baraj 

Geçme Müsabakaları’ na kulübümüz yüzme 
takımları 27 sporcusuyla katılmıştır. Kulübümüz 
sporcularının tümü kendi yaş kategorilerinde 
yıl içerisinde düzenlenecek olan gençler, yıl-
dızlar, olimpik kulaçlar yarışlarının barajlarını 
şimdiden geçmeyi başardılar. Yarışlarda sporcu-
larımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyoruz.

TED Mersin Koleji Spor Kulübü Bayan Basketbol Takımı ilk iç saha maçında AGÜ Gelişim ‘i TED Mersin 
Koleji Spor Salonu’nda konuk etti. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta takımımız AGÜ Gelişim ‘i 

56-51’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Taraftarının büyük desteğini alan takımımızı ve antrenörlerimizi 
tebrik ediyor, önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz
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TED Mersin Koleji ve TED Mersin Koleji 
Spor Kulübü’nden Basketbol İl Karmasına
4 Sporcu Birden

TED Mersin Koleji öğrencileri akademik başarılarının yanında sosyal 
ve sportif başarılarına hız kesmeden devam ediyor. Mersin ilimizde 

yapılan Basketbol İl Karması seçmelerinde öğrencimiz ve aynı zaman-
da sporcularımızdan Ömür Kaan Sarı, Bora Ökten, Murat Ataberk Şanlı 
ve Ömer Faruk Söker il karmasına seçilmeyi başardılar. Öğrencilerimizi 
tebrik ediyor, gerçekleşecek olan müsabakalarda başarılar diliyoruz.

TED Mersin Koleji Spor Kulübü Bayan 
Basketbol A Takımı Şanlıurfa D.S.İ 
Spor’ u 70-25’lik Skorla Geçti

Ortaokul Yıldız Erkek Basketbol Takımımız 
73-14’lük Gelecek Koleji Galibiyetiyle Grubunu 
Namağlup 1. Sırada Tamamladı

TED Mersin Koleji Spor Kulübü Bayan Basketbol A Takımımız
Deplasmanda Arge Basketbol Kulübü’nü 61-55’lik Skorla Devirdi

Lise Öğrencimiz ve TED Mersin Koleji 
Spor Kulübünün Başarılı Yüzücüsü Burak 
Balibeyoğlu’ ndan 50 mt. Kurbağalama 
TÜRKİYE 3.’LÜĞÜ

TED Mersin Koleji S.K Bayan Basketbol A Takı-
mımız Bayanlar Bölgesel Ligi 6. hafta müca-

delesinde Şanlıurfa deplasmanında D.S.İ Spor ile 
karşılaştı. Baştan sona üstün götürdüğü maçta 
takımımız sahadan 70-25’ lik galibiyetle ayrıldı. 
TED Şanlıurfa Kolejimizi ziyaret bırakmayarak 
büyük destek verdiler. Galibiyet serisini devam 
ettiren takımımızı, teknik ekibimizi kutluyor, bizi 
yalnız bırakmayarak eden takımımızı maç günü 
TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri 
yalnız büyük destek veren TED Şanlıurfa Koleji-
mize teşekkür ediyoruz. 

TED Mersin Koleji Ortaokul Yıldız Erkek Basketbol Ta-
kımımız son maçındaki rakibi Gelecek Koleji’ni 73-14 

yenerek grubunu lider tamamladı ve bir üst tura çıkmayı 
başardı. Gerek okul maçları gerek ise kulüp maçlarında ye-
nilmezlik serisini aylardır devam ettiren öğrencilerimizi ve 
onlara her daim destek olan antrenörlerimizi tebrik ediyo-
ruz. 

TED Mersin Koleji Spor Kulübü Bayan Basketbol A Takımı ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda 
karşılaştığı Eskişehir Arge Basketbol Kulübü’ nü 61-55’lik Skorla Devirdi. Büyük bir mücadeleye sahne olan 

maçta takımımız son periyotda gösterdiği üstün performansla galip gelmeyi bildi. Takımımıza ve teknik eki-
bimize ligin ikinci yarısında oynayacakları maçlarda başarılar diliyor, bize yaşattıkları bu gurur için teşekkür 
ediyoruz.  

21-25 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ve 
devam etmekte olan Türkiye Açık Yaş Kısa Kulvar Yüz-

me Şampiyonası’ nda Lise öğrencimiz ve TED Mersin Koleji 
Spor Kulübü’ nün başarılı yüzücüsü Burak Balibeyoğlu 15-
18 yaş kategorisinde 50 mt. Kurbagalama’da 0:29,30 derece-
siyle TÜRKİYE 3.’SÜ OLDU! Öğrencimizi başarısından dola-
yı kutlarız. TED RUHUYLA ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA!

Balkan Şampiyonasında Ülkemizin Bayrağı Öğrencimiz 
ve Spor Kulübümüzün Milli Yüzücüsü Murat Görkem 
Narman’ a Emanet

17-18 Aralık İstanbul’da düzenlenen milli takım seçme yarışlarına TED 
Mersin Koleji ve TED Mersin Spor Kulübü olarak 6 sporcumuz ile 

katıldık. Toplamda 5 A final, 9 B final, 5 C final yüzme başarısı gösteren 
öğrencilerimiz ve sporcularımız yaş gruplarında ilk üçteki yerlerini 
korudular. Okul öğrencimiz ve aynı zamanda kulüp sporcumuz Murat 
Görkem NARMAN 50 m. kurbağalamada balkan barajını geçerek Ni-
san ayında Türkiye’ de yapılacak Balkan Şampiyonası’ nda Milli Takım 
adına yarışmalara katılmaya hak kazandı. Aynı zamanda Multinations 
Gençler Barajı’nı da geçen sporcumuz NARMAN 2017 yılında yapılacak 
yarışlarda Multinations Genç Milli Takımı’ na seçilmiştir. Türkiye reko-
runu 28 salise ile kıl payı kaçıran sporcumuz Murat Görkem NARMAN’a 
ay yıldızlı bayrağımızı taşıyacağı yarışlarda başarılar diliyoruz. 



Kurumsal Haberler
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TED Mersin Koleji TED STEM Academy Uzmanları
LEGO® MINDSTORMS Education EV3 Öğretmen Eğitimi İçin İstanbul’da!

TED STEM Academy Olarak 
Hacettepe Üniversitesi 
STEM&MAKERS Fest/Expo 2016’ 
da Okulumuzu Temsil Etmenin 
Gururunu Yaşıyoruz

TED Mersin Koleji Eğitim Teknolojileri Çalıştayı
Değerli Konuklarımızın ve Tüm Akademik Kadromuzun 
Katılımıyla Gerçekleşti

TED Mersin Koleji Eğitim Teknolojileri departmanı 
üyeleri tarafından kurulan ve bölgemizin ken-

disine ait tek Uluslararası STEM müfredatına sahip 
olan TED STEM Academy’nin uzmanları 2016-2017 
Eğitim-Öğretim yılında hayata geçirilecek olan LEGO 
Robotik Eğitimleri ve FLL Yarışmaları’ na katılım için 
İstanbul’ da alanında lider kişilerle bir araya geldi.

 #ETUSP#Maker Öğretmen Sertifika programına katı-
lan uzmanlarımız LEGO® MINDSTORMS Education 

EV3 robotik setini kullanarak robotlar yaptılar ve ço-
cuklarımız için uygulanacak olan LEGO Robotik müf-
redatı hakkında detaylı bilgi sahibi oldular. TED STEM 
Academy bölgemizin öğrencilerini ve öğretmenlerini 
teknolojinin tüm faydalı kollarıyla tanıştırmaya de-
vam edecek.

TED Mersin Koleji Eğitim Teknolojileri Departmanı 
tarafından kurulan TED Stem Akademi uzmanları 

olarak Hacettepe Üniversitesi’ nde düzenlenen STEM&-
Makers Fest/Expo 2016’ da okulumuzu temsil etmenin 
gururunu yaşıyoruz. 

Organizasyona bu yıl 10 bin kişiden fazla kişi katıldı. 
Daha önce Eğitimtek tarafından düzenlenen Maker Öğ-
retmen Sertifika Programı’ na katılan eğitim teknolojileri 
uzmanlarımız yine Eğitimtek öncülüğünde TEDStem 
Akademi’ nin şu ana kadar yapmış olduğu çalışmalar 
hakkında Hacettepe Üniversitesi yerleşkesinde diğer 
okullardan gelen katılımcılara bilgi verdi. Okulumuzda 
başlattığımız teknoloji dönüşümü ve çalışmalarımız ka-
tılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 

TED Mersin Koleji Eğitim Teknolojileri Departmanı’ nın bu yıl gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda 
kurulan TED STEM Academy’ nin girişimi ve ülkemizin önde gelen eğitim teknolojileri koordinatorle-

rinden Sayın Burcu Aybat ve Sayın Mehmet Özdemir’ in katılımıyla gerçekleşen TED Mersin Koleji Eğitim 
Teknolojileri Çalıştayı başarıyla tamamlandı. Anaokulumuzdan Lise kadememize kadar tüm akademik 
kadromuzun katıldığı çalışmalar sonucunda öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz teknolojinin eğitimi dö-
nüştürme gücüne inanarak oldukça önemli çalışmalar gerçekleştirdiler. 

Çalıştay kapsamında öğretmenlerimiz zümreler halinde Teknoloji tabanlı ders ve ünite planlamaları ger-
çekleştirdiler. Öğretmenlerimiz kendi branşlarında kullanabilecekleri eğitim teknolojileri uygulamalarını 
detaylı bir şekilde öğrendiler. Çalıştayımız genel değerlendirme ve geri bildirim konularını içeren 3. otu-
rum ile son buldu. Sayın Burcu Aybat’ a, Sayın Mehmet Özdemir’ e ve TED Mersin Koleji’ nin içinden doğan 
TED STEM Academy ekibine kurumumuza verdikleri ve verecekleri destekler için ve teşekkür ediyoruz. 

Uzman Klinik Psikolog Ebru ÖZKURT TOPÇU, “Stres Yönetimi” Konulu
Workshop Çalışmasıyla Akademik Kadromuzla Buluştu

“Stres, yaşam boyunca karşılaştığımız ve karşılaşacağımız; kısıtlandığımızda, engellendiğimizde veya başa 
çıkmakta zorlandığımızda yaşanan bir durumdur” şeklinde ifade eden sayın Topçu, stres yaratan faktörlere 

değindi. A ve B tipi kişilik özelliklerine değinerek bu kişilerin stresi nasıl yaşadıklarını vurgulayan konuğumuz 
iletişimin öneminden bahsederek iletişim engellerinin neler olduğunu ve bunların strese nasıl yol açtığının 
altını çizdi.

Seminerin ikinci bölümünde stresle baş etmede etkili yöntemleri açıklayarak, uygulamaya yönelik çalışma-
lar yaptıran sayın Topçu’ ya kurumumuza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz.
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Oxford Teaching Academy’den TED Mersin Koleji Öğretmenlerine 
Uluslararası Başarı Sertifikası!

Ortaokul ve Lise Öğretmenlerimiz 
“Eğitimde Google Uygulamaları” 
Eğitimlerini Başarıyla Tamamladı

Tam Eğitim Burslu Yeni Öğrencilerimiz
TED Genel Merkezinde Buluştu

TED Okulları Müdürleri Toplantısının 15.’si TED Ege Koleji’nin 
Ev Sahipliğinde Gerçekleşti

Access Projemiz Kapsamında TED Mersin Koleji İngilizce 
Öğretmenleri Devlet Okullarında Öğrenim Gören Gençlerimize 
Destek Veriyor

Türk Eğitim Derneği önderliğinde TED Okulları’ nda görev yapan İngilizce Öğretmenleri için Oxford Te-
aching Academy işbirliği ile düzenlenen 50 saatlik Online OTA Eğitim Programı’ nı başarıyla tamam-

layan İngilizce öğretmenlerimiz “Uluslararası Başarı Sertifikaları”nı düzenlenen törenle aldı. Başta Yabancı 
Diller Bölüm Başkanımız olmak üzere tüm Yabancı Diller Zümremizi tebrik ediyoruz. 

Ortaokul ve Lise öğretmenlerimiz TED Mersin 
Koleji Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü 

tarafından kurulan TED STEM Academy’ nin hiz-
met içi eğitimleri kapsamında düzenlenen “Eği-
timde Google Uygulamaları” eğitimlerini başarıyla 
tamamladı. TED STEM Academy uzmanlarından 
Mustafa Kocaosmanoğlu tarafından verilen eği-
timlerde öğretmenlerimizi gösterdikleri üstün per-
formanstan dolayı kutluyoruz. 

Tam Eğitim Burslu Yeni Öğrencilerimiz Ülkemizin Dört Bir Yanından Gelerek 
TED Genel Merkezinde Buluştu.

21-22-23 Ekim 2016 tarihlerinde TED Ege Koleji’ nin ev sahipliğinde TED Okulları Müdürleri 15.Top-
lantısı Aydın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirildi. Genel Başkanımız Sayın Selçuk Pehlivanoğlu’ 

nun ve Genel Müdürümüz Sayın Sevinç Atabay’ ın katılımları ile gerçekleşen toplantıda değerli çalış-
malar gerçekleşti. TED Ege Kolejimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. 

Amerikan Büyükelçiliği ve Türk Eğitim Derneği’ nin ortak projesi olan Access Projesi’nin temel he-
defi maddi durumu olmayan, ancak başarılı 9. sınıf öğrencilerine 1,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 

ücretsiz İngilizce eğitimi vererek onları bu alanda daha iyi konuşabilir ve yazabilir bir düzeye çıkarmak-
tır. Access Projesine dahil olan öğrencilerimize TED Mersin Koleji İngilizce öğretmenleri tarafından 1,5 
sene içerisinde toplam 360 saat uygulamalı İngilizce dersi verilmektedir. 

Access Programı öğrencileri uluslararası eğitim sisteminin vazgeçilmez ögelerinden olan münazara 
yöntemleri konulu filmi izledikten sonra gruplar halinde posterler hazırladılar. Grup çalışması ve beyin 
fırtınası tekniklerini kullanarak yaratıcılıklarını sergileyen öğrencilerimiz posterlerini sınıfta arkadaşla-
rına sundular. Her grup sunumunun ardından diğer gruplar tarafından sorulan soruları cevapladı. Böy-
lece öğrencilerimiz interaktif bir sunum gerçekleştirmiş oldular.
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Düşünce Kuruluşumuz
TEDMEM’ in Konuğu 
Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Oldu

TED STEM Academy Uzmanları ve 
TED Mersin Koleji Öğretmenleri
Eğitim Teknolojileri Zirvesinde
Önemli Çalışmalara İmza Attı

TED Mersin Koleji Öğretmenleri
“Eğitim Teknolojileri Uzmanlığı”
Eğitimlerinin İlk Sertifikalarını Aldı

4 Kasım Cuma günü TEDMEM Kürsü’ nün ilk et-
kinliği olan “Eğitim, Liyakat, Siyaset” başlıklı kon-

ferans Ankara’da düzenledi. Sayın İlber Ortaylı’nın 
konuşmacı olarak katıldığı konferansta eğitim, 
liyakat ve siyaset ilişkisini tarihsel perspektifte ele 
alındı ve geçmişi anlayarak geleceğin tohumlarını 
atmamızda referans olacak bir toplantı gerçekleş-
tirildi. 

TEDMEM Kürsü’ nün amacı neden bugün olduğu-
muz noktada olduğumuzu daha iyi anlamamıza 
katkı sağlayacak paylaşımlarda bulunmak, dünü 
ve bugünü doğru okuyarak geleceğe ilişkin bilgiye 
dayalı öngörüler geliştirebilmektir. 

2016-2017 Eğitim öğretim yılının başında akademimizin 
eğitim teknolojileri uzmanlarının verdiği eğitimler sonun-

da yeterlilik sınavı ile 4 öğretmenimiz  Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’nın 4-5 Kasım 2016 tarihlerinde düzenlendiği 2. Eğitim Tek-
nolojileri Zirvesi’ne TED Mersin Koleji adına katıldılar.

Öğretmenlerimiz; 4 Kasım’da protokol açılış konuşmalarının 
ardından çağrılı konuşmacılar olarak gelen Türk Telekom 
CEO’su Dr. PaulDoany, Microsoft Eğitim Stratejileri Direktörü 
Eve Psalti, Global Teacher Prizer Finalisti Maarit Rossi’ nin et-
kili ve verimli konuşmalarının ardından panel ve atölye çalış-
malarına katılımlarını sürdürdüler.

YEGİTEK Daire Başkanı Dr. Yakup Yüksel panel başkanlığını 
yaptığı, Doç. Dr. Selçuk Özdemir, Prof. Dr. Yasemin Gülbahar 
Güven ve Doç. Dr. Şirin Karadeniz’in konuşmacı oldukları “Bi-
lişim ile Eğitimde Zorunlu Dönüşüm: Neden ve Nasıl?” konu-
lu panelde eğitime dair çok güzel bilgiler edindiler.

TED Mersin Koleji Okul Aile Birliği Seçimi
Çeşmeli Kampüsümüzde Gerçekleşti

TED Mersin Koleji’ nde Okul Aile Birliği seçimi velilerimizin katılımıyla gerçekleşti. Konferans salo-
numuzda gerçekleşen seçimde geride bıraktığımız eğitim-öğretim yılındaki Okul Aile Birliğimizin 

başkanı Sayın Ahmet Yeşildağ ve ekibi gerçekleştirdikleri çalışmaları katılımcılara anlattılar

Yapılan yönetim oluşturma çalışmalarında ise geçmiş dönem başkanımız sayın Ahmet Yeşildağ ve 
ekibi bu önemli göreve yeniden seçilerek 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Okul Aile Birliği başkanlığı 
görevini tekrar üstlendi. Yeni dönem başkanımıza ve güçlenerek yoluna devam eden yönetim ku-
ruluna TED Mersin Koleji Ailesi olarak teşekkür ediyor, gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar 
diliyoruz. TED Mersin Koleji Eğitim Teknolojileri uzmanları tarafın-

dan kurulan TED STEM Academy, TED Mersin Koleji 
Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğretmenlerini kapsayan 
“Eğitim Teknolojileri Uzmanlığı” sertifika programı eğitimle-
rinin birinci basamağı olan “Eğitimde Google Uygulamaları” 
eğitimlerini başarıyla tamamladı. 

Anaokulundan Liseye tüm öğretmenlerimize uygulanan 
zorlu sertifika sınavları kapsamında tüm öğretmenlerimiz 
sertifika almaya hak kazandı. Sertifikalar okulumuz Genel 
Koordinatörü Sayın Metin Bostan tarafından düzenlenen tö-
renle öğretmenlerimizle buluştu. Öğretmenlerimize ve okul 
yönetimimize TED STEM Academy’nin gelişimi ve işleyişi 
için verdikleri sonsuz destekler için teşekkür ediyor, eğitim-
lerin ikinci basamağında başarılar diliyoruz. 
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TED Mersin Koleji Akademik Kadrosu 
“24 Kasım Öğretmenler Günü”nü 
Divan Otel’de Düzenlenen Özel 
Organizasyonla Kutladı
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla TED Mersin Koleji tarafın-

dan düzenlenen özel organizasyon ile Öğretmenler Günü kutla-
mamız Mersin Divan Oteli’nde gerçekleşti. 

Gece açılış konuşmasıyla başladıktan sonra konuklarımız öğrencileri-
mizin 24 Kasım’a özel gerçekleştirdikleri ve tüm Türkiye’de yayınlanan 
Öğretmenler Günü Kutlama videosu ile devam etti. 

Daha sonra kürsüye Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın 
Orhan Özdemir davet edilerek okulumuzda 5. ve 10. hizmet yılını doldu-
ran öğretmenlerimize ve idarecilerimize ödülleri ve hediyeleri verildi. 

Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız yaptığı konuşmada “TED 
Mersin Koleji’nin bölgemizde 14 yıldır sürekli yükselen bir grafiği var ve 
bu başarının sahibi siz değerli öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve akade-
mik personelimizdir. 130 kişilik Mersin’in en büyük ve en değerli Eğitim 
kadrosuna sahip olan TED Mersin Koleji’nde hepimizin ortak paydası 
bize emanet edilen çocuklarımızdır. TED Meşalesinin Mersin temsilcisi 
olarak çocuklarımızı ülkemize ve dünyaya değerli bireyler olarak yetiş-
tirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Değerli ailem 
hepinizin öğretmenler gününü bir değil bin kere kutluyorum.” dedi. 

Gerçekleşen törenden sonra gece boyunca tüm ekibimiz doyasıya eğ-
lendi. 

TED’li Olmak Ayrıcalıktır!



•  2015-2016
2016 Uluslararası Goethe-Institut Almanca Yeterlilik 
Sınavlarında Lise Öğrencilerimizden %100 Başarı!

•  2015-2016
Vitamin Türkiye Geneli Kazanım Değerlendirme 
Sınavları 5. Sınıflar Türkiye Birincisi Öğrencimiz 
Melis ATA!

•  2015-2016
4. Sınıf Öğrencilerimizden Amerika Merkezli The 
Math League Sınavlarında Dünyanın En İyi 100 Ku-
rumu Listesinde Kendilerine Yer Bulmayı Başardı

•  2015-2016
Dünya Matematik Ligi (The Math League) Sınavları 
Dünya Ortaokullar 4.'SÜ TED MERSİN KOLEJLİLER!

•  2015-2016
Lise Öğrencilerimizden Waterloo Üniversitesi ve 
Purple Comet Uluslararası Matematik Yarışmaların-
da Dünya Çapında %20'lik Dilime Girme Başarısı!

•  2015-2016
TED Mersin Koleji Lise Öğrencileri Nobel Ödüllü 
Dünyaca Ünlü Bilim Adamımız Prof. Dr. Aziz Sancar 
ile Bilkent Üniversitesi'nde Buluştu
•  2015-2016
Uluslararası TOEFL Junior İngilizce Yeterlilik Sınav-
larında TED Mersin Kolejliler'den %100 Başarı!

•  2015-2016
Türkiye Genelinde düzenlenen, devlet ve özel 
okulların katıldığı Vitamin kazanım değerlendirme 
sınavlarında TÜRKİYE'NİN TEK 1.'Sİ TED Mersin 
Koleji

•  2015-2016
TEOG Ortak Merkezi Birinci Dönem Sınavında 
Öğrencilerimizden 120 Sorudan 106 Soruya Doğru 
Yanıt Verme Başarısı (Öğrencilerimizin Puan Ortala-
ması 100 Üzerinden 89'dur.)

•  2015-2016
TEOG Ortak Merkezi Birinci Dönem Sınavında Her 
2 TED’liden 1’i İngilizce Testinden Tam Puan Almayı 
Başardı

•  2015-2016
TEOG Ortak Merkezi Birinci Dönem Sınavında Her 4 
TED’liden 1’i Fen ve Teknoloji, Matematik ve Türkçe 
Testlerinden Tam Puan Almayı Başardı

•  2015-2016
Tüm Dünyadan 7 Milyon Öğrencinin Katıldığı World 
Education Games’te (Dünya Eğitim Oyunları) Dünya 
22.’liği

•  2014-2015
Cambridge ESOL Uluslararası İngilizce Yeterlilik 
Sınavlarında İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerim-
izden %100 Başarı

•  2014-2015
TED Mersin Koleji ve The Duke of Edinburgh’s 
International Award Arasında İmzalanan Lisans Sö-
zleşmesi ile Lise Öğrencilerini Uluslararası Gençlik 
Programına Taşıdı

•  2014-2015
TED Mersin Koleji Öğrencileri Bilim Eğitimleri 
kapsamında Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi 
NASA’nın Uzayda bulunan Uluslararası Uzay İsta-
syonuna İlk Bağlantılarını Gerçekleştirdi

•  2014-2015
TOEFL Junior Uluslararası İngilizce Yeterlilik 
Sınavı’nda %100 Başarı

•  2014-2015
Türk Eğitim Derneği “Seçim Kurtarmak Yerine, 
Nesil Kurtarmak Önceliğimiz Olmalı” Sloganıyla 
2015-2022 Yılları Arasında Eğitim Sistemimizde 
Dönüşüm Alanlarını Kapsayan ve Toplumsal Muta-
bakata ve Ortak Değerlerimiz Üzerine Kurulu Ulusal 
Eğitim Programını Açıkladı

•  2014-2015
Purple Comet Uluslararası Matematik Yarışmasında 
Onur Ödülü TED Mersin Koleji’nin

•  2014-2015
Texas Üniversitesi ve Wisconsin-Whitewater Üniver-
sitesi Tarafından Düzenlenen Uluslararası Purple 
Comet Matematik Olimpiyatları Sınavlarında Lise 
Öğrencilerimiz Dünya’nin En İyi 100 Lisesi Arasına 
Adını Yazdırmayı Başardı

•  2014-2015
TED Mersin Kolejliler Dünyaca Ünlü Astronot 
Wendy Lawrence Önderliğinde Gerçekleştirdikleri 
Amerika Orlando NASA Kennedy Uzay Üssü Bilim-
sel Çalışma Ziyareti Kapsamında Astronot Eğitim 
Programını Başarıyla Tamamladı

•  2014-2015
Kanada Waterloo Üniversitesi Uluslararası Matem-
atik Sınavlarında 3 Altın Madalya Birden

•  2014-2015
LYS Sınavlarında Öğrencilerimizden 4 Yıllık Üniver-
site Lisans Programlarına %97’lik Yerleşme Başarısı 
(Öğrencilerimizin %100’ü İlk 5 Tercihine Yerleşirken 
4 Öğrencimiz Üniversite Lisans Eğitimi İçin Yurt Dışı 
Üniversitelerine Kabul Edilmiştir)

•  2014-2015
International Goethe Institut Tarafından Düzen-
lenen Uluslararası FIT Almanca Yeterlilik Sınavların-
da Öğrencilerimizden %100 Başarı!

•  2014-2015
THE MATH LEAGUE (MATEMATİK LİGİ) DÜNYA 
ŞAMPİYONU TED MERSİN KOLEJİ

•  2014-2015
Okulistik Yıl Sonu Değerlendirme Sınavlarında 
Mersin 1.’liği

•  2013-2014
Ulusal Mental Aritmetik Yarışması Türkiye Şampiy-
onluğu

•  2013-2014
Cambridge ESOL Uluslararası İngilizce Yeterlilik 
Sınavlarında İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerim-
izden %100 Başarı

•  2013-2014
Harvard Üniversitesi’nin Türkiye’deki Global Ortağı 
Olan Young Guru Academy ve TED Mersin Koleji 
Arasında İmzalanan Anlaşma ile Geleceğin Liderler-
ini Yetiştirme Programı Uygulaması Başladı

•  2013-2014
LYS Sınavlarında Öğrencilerimizden 4 Yıllık 
Üniversite Lisans Programlarına %96’lık Yerleşme 
Başarısı (Öğrencilerimizin %100’ü İlk 6 Tercihine 
Yerleşmiştir)

•  2013-2014
Ortaokul ve Lise Öğrencilerimiz Dünyaca Ünlü Sor-
bonne Üniversitesi’nin Akademisyenleri ile Paris’te 
Buluştu

•  2013-2014
Kanada Hükümeti ve 
Türk Eğitim Derneği 
Arasında İmzalanan 
Dev Eğitim Birliği 
Anlaşmasına Lise
 Öğrencilerimizden Sonra 
Ortaokul Öğrencilerimizde 
Akademik Ay Programıyla Dahil Oldu

•  2013-2014
Öğrencilerimiz Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi 
CERN’e (European Organization for Nuclear Re-
search) Gerçekleştirdikleri Uluslararası Bilim Gezisi-
yle Dünyaca Ünlü Profesörler ve Bilim Adamlarıyla 
Yüz Yılın En Büyük Deneyini Inceledi

•  2012-2013
Lise Öğrencilerimiz İngilizce Başarılarından Dolayı 
Globalise Assist Tarafından Amerika Üniversitel-
erinde Burs Hakkı Kazandı

•  2012-2013
Cambridge ESOL Uluslararası İngilizce Yeterlilik 
Sınavlarında İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerim-
izden %100 Başarı

•  2012-2013
TED Mersin Koleji ve Mersin Üniversitesi İleri 
Teknoloji Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Arasında Gerçekleşen Protokol ile TED Mersin 
Koleji Öğrencilerine Bilimsel Araştırmalarında Tam 
Destek

•  2012-2013
LYS Sınavlarında Öğrencilerimizden 4 Yıllık 
Üniversite Lisans Programlarına %98’lik Yerleşme 
Başarısı (Öğrencilerimizin %100’ü İlk 4 Tercihine 
Yerleşmiştir)

•  2011-2012
Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Kültür Yarışması 2.’liği

•  2011-2012
Cambridge ESOL Uluslararası İngilizce Yeterlilik 
Sınavlarında İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerim-
izden %100 Başarı

Başarılarımız
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TED Mersin Koleji olarak TED STEM Academy Kurucu üyeleri 
ile birlikte Eğitimde Değişim için MEF Üniversitesi’ndeydik

10 Aralık 2016 Cumartesi günü Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından okulda üniversite mode-
linin kurucusu, EDK16 Organizasyon Komitesi Başkanı, MEF Üniversitesi Eğitim Fakütesi Dekanı 

Prof. Dr. Mustafa Özcan açılış konuşmasını yaparak Eğitimde Değişimin başlayacağının işaretini ver-
di. Ardından MEF Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Muhammed ŞAHİN yurt içi ve yurt dışından 
gelen, anaokulundan yükseköğretime kadar her kademeden gelen 1600 eğitimciye teşekkür etti. Bir 
cumartesi sabahı Türkiye’nin geleceğine sahip çıkmak için hiç bu kadar eğitimci ile bir arada da olma-
dığını ifade eden Sayın Şahin, gelecek nesiller için daha ümitli olduğunu belirterek günün anlam ve 
önemini belirterek kürsüyü konferansın birinci panelini yönetmesi için Abbas Güçlü’ye bıraktı.

Abbas Güçlü moderatörlüğünde konferansın onur konuğu duayen Prof. Dr. İlber Ortaylı ile öğrenen 
nesiller ile ”Eğitimde Değişime Genç Bakış” panelinde Türkiye’nin eğitim gerçeği ile yöntem – teknikler 
üzerine konuşulan güzel bir paneldi. Yaklaşık bir buçuk saat süren panelde duayen Sayın Ortaylı’nın 
tespitleri ve önerileri doğrultusunda kendisini gözlerini kırpmadan izleyen eğitimcilere ışık olmuştur.

TED STEM Academy Rüzgarı İstanbul’da Düzenlenen Maker 
Öğretmen 3 Programında da Esti

Ülkemizin önde gelen Eğitim Teknolojileri Uzmanlarından Mehmet Özdemir, Burcu Aybat, Orhan 
Çevik, Fatih Kürşad Cansu, Rahşan Neslihanoğlu Tekinarslan’ın ve TED Mersin Koleji’ni tem-

silen Emre Aşkın’ın katılımıyla düzenlenen Maker Öğretmen 3 programında ülkemizin önde gelen 
kurumlarının öğretmenleri değerli bir eğitim almanın ayrıcalığını yaşadılar. Eğitimtek tarafından 
düzenlenen ve eğitim veren kurumların içerisinde TED Mersin Koleji’ninde olduğu organizasyonda 
Arduino, Tübitak projelerine katılım süreci, maker ruhu, 3D yazıcılar ve günümüzdeki yeri gibi birçok 
konu üzerinde durulurken Zaxe 3D ofisinde farklı deneyimlerle birlikte gelecek zamanlarda birçok iş 
alanının üretimde 3D yazıcıları kullanacağı öngörüldü. TED Mersin Koleji olarak bu yıl kurduğumuz 
TED STEM Academy’nin kısa süre içerisinde ülke geneli için düzenlenen bir eğitimde rol almasından 
dolayı gururluyuz. 
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