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TED Ailesinin Değerli Mensupları,

Bilindiği gibi, Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 1925 yılında meclisin açılış konuşmasındaki istek ve yönlendirmesiyle 1928 yılında ha-
yat bulan bir eğitim çınarıdır. Cumhuriyetimizin kurulduğu daha ilk yıllarda Atatürk Türkiye’sinin 
ve aydınlık yarınlarımızın eğitimdeki umut ışığı olarak doğan bu yapının en önemli unsurlarından 
biri olan TED Kayseri Koleji; kurulduğu 1966 yılından bu yana, yarım asırlık köklü bir eğitim 
geleneğiyle, Atatürk ilke ve inkılaplarına, insan hakları ve evrensel değerlere bağlı, Türk mil-
letinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, gücünü aklın ve bilimin 
ışığından alan, ulusal değerleri esas alan, evrensel bakış açısına sahip bireyler yetiştirmektedir.
Okulumuz son yıllarda sürekli değişim ve gelişim içindedir. Bu gelişimin bir sonucu olarak, 
akademik altyapısı yüksek ve başarıya odaklı öğrencilerin okulumuzu tercih etmeleri sorumlu-
luklarımızı arttırmış ve hedeflerimizi daha da büyütmemiz gerektiğini göstermiştir. Okulumuzda 
ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sınavları sürecinde, öğrencilerimizin kendilerini mutlu 
kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak 
amacıyla her biri alanında yetkin, nitelikli eğitim kadromuz tarafından programlı çalışmalar sür-
dürülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde hepimizin yüzünü güldüren başarılar ortaya çıkmış 
olmakla birlikte, bizler başarının bir üst sınırının olmadığı bilinciyle çalışmalarımızı bütün tekno-
lojik unsurlardan ve farklı yayınlardan yararlanarak sürdüreceğiz.

 

Öğrencilerimizin akademik gelişmelerinin yanı sıra sosyal gelişimlerini de önemsiyoruz. Bu 
amaçla okulumuzda, çağdaş eğitim anlayışı gereği, öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve eğilimleri-
nin tespit edilmesi ve geliştirilmesi için uygun ortamlar hazırlanmakta ve her bir öğrencimizin, 
kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, farklı proje ve etkinlik programına katılımı teşvik edil-
mektedir. Öğretmenlerimizin rehberliğinde çeşitli sanatsal, sportif ve bilişsel etkinliği yürüten 
öğrencilerimiz, bu sayede kendilerini ifade etmenin farklı bir yolunu keşfetmiş oluyor. 
Vakfımız, eğitimden elde ettiği maddi kaynağı yine eğitim için sarf etmektedir. Bülten dergisinin 
önceki sayısında sizlerle paylaştığımız gibi, okullarımızdaki eğitim-öğretim faaliyetlerimiz için 
modern fiziksel mekânlar oluşturmak amacıyla, okul kampüsümüzü aşamalı olarak yeniden 
inşa etme çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. Bu kapsamda, geçtiğimiz yaz temelini at-
tığımız ilkokul binamızı, okulumuzun kuruluşunun 50. yıldönümü olan Eylül 2016’da hizmete 
açacağız. Şimdiden okulumuza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeniden inşa 
çalışmalarımız bundan sonra da belirli bir plan ve takvim çerçevesinde devam edecektir. Bu 
süreçte yanımızda yer alan ve bizlere güç veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.  
 İnanıyorum ki okulumuz; değerleri, yerleşmiş kültürü, köklü eğitim geleneği, büyük hedefleri 
ve bu aileye katılan her bir yeni bireyle gelecekte bugün olduğundan daha güçlü bir şekilde 
varlığını sürdürecektir.  

Saygılarımla…  

       Prof. Dr. Ömer ÖZBAKIR

       TED KAYSERİ KOLEJİ 
                  VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Daha nitelikli bir eğitim sisteminin inşasına katkıda bulunulması amacıyla, değişen eğitim 
dünyası ve eğitimin geleceğini tüm boyutlarıyla tartışmak üzere 2 Nisan 2016’da düzenle-
nen “Türkiye’nin Geleceğine İnanıyoruz: Geleceği Okuyoruz” konulu IV. Uluslararası Eğitim 
Forumu’nda, kuantum fizikçisi ve fütürist Michio Kaku ve farklı ülkelerden farklı temsilcile-
rin katılımı ile dikkat çekici konular ele alındı.

Türk Eğitim Derneği, okul öncesinden yükseköğretime kadar uyguladığı eğitim çalışma-
larının yanında, dünyadan ve ülkemizden, alanlarında uzman eğitimcilerin, liderlerin, iş 
adamlarının ve siyasetçilerin değerli katılımlarıyla Uluslararası Eğitim Forumları düzenle-
meye ve eğitim alanındaki çalışmalara dünya çapında da destek vermeye devam ediyor. 
Bu yıl dünyaca ünlü Kuantum Fizikçi ve Fütürist Michio Kaku’nun da çağrılı katılımcı olarak 
yer aldığı etkinlikte, eğitimin değişen dünyadaki yeri, iş dünyasının eğitimden beklentisi, 
eğitimin geleceği gibi konular konuşuldu. 

Forumun diğer katılımcıları arasında Ekonomi Eski Bakanı Ali Babacan, Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Doğuş Otomotiv YKB Aclan Acar, Volkswagen 
Finansal Hizmetler YK Üyesi Dr. Christian Dahlheim, TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete, 
TÜSİAD STEM Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mu-
rat Tarımcılar, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Turgay Dalkara, Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz 
Tanrıdağ, Iowa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nancy Andrea-
sen, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Filozof Prof. 
Dr. Ahmet İnam, SEBİT Genel Müdürü Ahmet Eti, DenizBank Baş Ekonomisti Dr. Saruhan 
Özel, Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Avrupa Birliği 
İnovasyon Politikası Yönetimi Üçlü Yüksek Düzey Grubu Eski Genel Sekreteri Stefan Sc-
hepers, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, TED Genel 
Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu yer aldı.

IV. ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMU
Türk Eğitim Derneği tarafından Düzenlenen IV. Uluslararası Eğitim Forumu’nda 
Eğitimin Geleceği Ele Alındı!

Biz de; TED Kayseri Koleji yöneticileri ve öğretmenlerinden oluşan 
16 kişilik ekibimizle, Türk Eğitim Derneği IV. Uluslararası 

Eğitim Forumuna katıldık.



‘‘ Gençler, bizim çektiklerimizi çekmemek ve bu ulusa çektirmemek için, siz de 
Onu iyi tanıyınız. MUSTAFA KEMAL bizimdi. ATATÜRK sizindir.’’
                                                                                                 ( Falih Rıfkı ATAY )
Atatürk bizimdir…
Bugün alnımızı açık, başımızı dik tutabildiğimiz bu aziz vatan toprakları üzerinde, bayrağımızın 
özgürce dalgalanabilmesini ve ezanlarımızın serbestçe okunabilmesini, kendisine borçlu ol-
duğumuz,  Yüce ATATÜRK bizimdir. Düşünceleri, fikirleri, yenilikleri, ilke ve inkılapları bizimdir. 
Türk Milletine armağan edilen bu eşsiz lideri anlamak, Onun baktığı gibi bakmak, Onun gör-
düğü gibi görmek de, bizlerin en asli görevidir. Her sabah kin ve nefret yerine insan sevgisiyle 
selamlaşabiliyorsam, meslek için değil de memleketim için çalışıyorsam,  özgürce aldığım 
her nefeste birilerinin hakkı olduğunu unutmuyorsam, karanlıklarda bile bir çıkar yol bulabili-
yorsam, ilmek ilmek ülkemin geleceğini şekillendirebiliyorsam, dilime, dinime,  tarihime, öz-
gürlüğüme sahip çıkarak, hep daha ileri bir toplum hayali kurabiliyorsam, Ne mutlu ki Türküm 
diyebiliyorsam… Ben istemesem de Atatürkçüyüm…  Çünkü Onu anlamak Onun fikirleriyle 
yol almaktır.

‘Bizim akıl, mantık zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir. Bütün hayatımızı dolduran 
olaylar bu gerçeğin delilidir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.’ Diyen Mustafa Kemal Atatürk; 
Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, İnkılapçılık ve Laiklik ilkelerini hayata geçir-
miştir. İlkeler arasında en çok yanlış aktarılanı, Laiklik’tir. Oysa ki, Lâiklik ilkesi Türk Milleti’nin 
önüne aydınlık bir yol açmıştır. Lâiklik ilkesinin Türk Milleti’ne kazandırdığı çağdaş değerler, 
dinin gerçek kaynaklarından oluşan değerlerine asla zarar vermemektedir; aksine, lâiklik, dinin 
gerçek yönüyle anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi için büyük imkanlar sağlamıştır. Günümüz-
de, Türkiye’de yaşanan İslâmi hayatın, başka islâm toplumlarına göre daha sade ve daha temiz 
olması, bu sözünü ettiğimiz imkanlar sayesinde olmuştur. Lâiklik dine karşı olmak değil, devlet 
ve toplum hayatının akıl ve bilim esaslarına düzenlenmesi demektir. Eğitimde, aile hayatında, 
hukukta, toplumsal yapıda, sanatta, kıyafette ve bunun gibi bütün şeklî ve zihinsel yapıda 
çağdaşlaşabilmek için gerekli olan köklü değişiklikler ve yenilikler ancak lâiklik ilkesinin kabul 
edilmesiyle mümkün olabilmiştir.

Ülkemizde çok büyük bir aydın ve halk kesimi Atatürk’ün dine olan saygısını, bağlılığını ve en 
önemlisi Onun dinin içine düşürüldüğü durumdan kurtararak hak ettiği yüce mevkie yükseltme 
niyet ve iradesini görüp, tereddütsüz desteklerken; az sayıdaki istismarcı  kesim ise aynı çıkar 
çizgisinde buluşarak onun din konusundaki bu son derece olumlu tavrını görmezlikten gelip, 
dinsizliğini ileri sürmek cehalet ve ihaneti içerisine düşmektedir. Oysa Atatürk, bu menfi kesim-
lerin tanımlarının çok dışında ve üstünde, dini yüceltmek ve onu yüzyıllardan beri siyasetçilerin 
ve cahillerin elinde bir oyuncak olmaktan kurtarmak için, dinin özüne yönelmiş ve onu ortaya 
koymaya çalışmıştır. Ki Milli Mücadele döneminde Zübeyde Hanıma, evdeki kilimlerini sattıran 
ve halkın parasının kuruşuna dokundurtmayan (kul hakkı yemeyen) bir liderden bahsediyoruz.

Yine aynı şekilde dinimizde 
yeri olan şehitlik mertebesi-
ne inanan bu uğurda vatanı-
nı savunan bir komutandan 
bahsediyoruz. Yine dinimiz-
de kutsal sayılan analara, 
kadınlara birçok hak veren 
devlet adamından bahsedi-
yoruz. ‘oku ‘ vahiyi ile baş-
layan İslam dininin emrettiği 
gibi, tüm halkın eğitimine 
önem veren Başöğretmen 

Mustafa Kemal’den bahsediyoruz. İslam dinini layığıyla yaşayan bu eşsiz liderin attığı her adı-
mın dinimizle paralel olduğunu fark etmemek mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
ulusal değerlerini rahatsız eden bu tür gerçek dışı fikirlere izin vermemeliyiz.

İnsanlar birer sosyal varlık 
olarak yaratılmıştır. Toplum 
içinde yaşamak zorundadır. 
Dinler insanlar arasındaki 
ahlaki ilişkileri düzenleyen 
kurallar getirmiştir. Fakat 
bunun amacı insanları ve 
toplumları yönetmek değil, 
iyi ahlak sahibi olmaya yön-
lendirmektir. Sosyal, siyasal, 
askeri, teknolojik ve eğitimle 
ilgili faaliyetler, dini kurumla-

rın dışındadır ve din tarafından yönlendirilip, kontrol edilemez. Bu tür faaliyetler, toplumu ve 
ülkeyi yönetip, geleceğe taşıyan devlete aittir. Bu konuda Hz. Muhammed’in şu sözleri dikkat 
çekicidir. ‘ Ben dine ilişkin bir şey emredersem ona uyunuz. Dünyaya ilişkin işlerinizi siz benden 
daha iyi bilirsiniz. Onları bildiğiniz ve tecrübeniz üzerine yapınız.’ 

Gerçek amacından saptırılmış olan dinin, siyasetçiler ve cahiller tarafından devlet hayatında 
çıkar unsuru olarak kullanılmasının sakıncalarını çok iyi gören Atatürk, bu duruma son vermek 
amacıyla dinin özüne yönelmiş ve onu ortaya koymaya çalışmıştır. Kişi ve toplum açısından 
dinin gerekliliğini kabul eden Atatürkçülük, dinin kendi görev alanı dışındaki diğer kurumları 
kontrol etmesini önlemek, devletten ayrılmasını sağlamak için, temeli bilgisizlik ve çıkar unsuru 
olan dini taassupla mücadeleyi, çıkar ve sömürü unsuru olarak devam eden dini kurumları yok 
ederek, sağlıklı din adamı yetiştirip, dini eğitimi kontrol ederek gerçekleştirmeyi öngörmektedir. 
‘ Bizim dinimiz milletimize aşağılık, miskin ve hor görülmeyi tavsiye etmez. Aksine Allah da 
Peygamber de insanların ve milletlerin yücelik ve şereflerini muhafaza etmelerini emreder.’ 
Diyen Atatürk, tüm çalışmalarını bu doğrultuda yapmıştır. Bu nedenledir ki akıl ve bilim ışığında 
gelecek için mücadele verilmelidir. TED ailesi olarak Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller 
yetiştirmenin, cehalet, gaflet ve dalalet ile savaşmanın, Atatürk gibi düşünebilmenin haklı gu-
rurunu yaşamaktayız. Bize düşen görev, dıştaki ve içteki Laik ve Demokratik Cumhuriyet düş-
manlarına aradıkları fırsatı vermemek , Atatürk’ün düşünce sistemini iyi bilip kavrayarak, top-
lumumuzda ikiliğe yol açmamak özellikle Atatürk’ün laiklik ilkesi ile islamiyete en büyük hizmeti 
yapmış olduğunu anlatarak, iç ve dış düşmanların Atatürk’ü dinsizlikle suçlayıp Cumhuriyete 
ve Atatürk’e karşı olan kışkırtmalarını etkisiz hale getirmektir.   Atatürk’ün bizlere emanet ettiği 
Laik Cumhuriyeti, özgürlük ve demokrasi içinde koruyup, sonsuza kadar yaşatmak için sürekli 
uyanık bulunmalıyız. Unutmamak gerekir ki, Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk Gençliği’ne 
emanet etmiştir. Türk Gençliği’nin bu emaneti sonsuza dek yaşatacağına asla şüphe yoktur. Bu 
nedenle, Türk Gençliği, üstlendiği görevi tam ve eksiksiz biçimde yerine getirebilmek için lâiklik 
kavramını tam olarak anlamalı, benimsemeli, yaşamalı ve yaşatmalıdır.

“BEN, MANEVİ MİRAS OLARAK HİÇ BİR DONMUŞ VE KALIPLAŞMIŞ 
DÜSTUR BIRAKMIYORUM. BENİM MANEVİ MİRASIM; İLİM VE AKILDIR.’’
                              
   Naciye SERBEST (Sosyal Bilgiler Öğretmeni)
                                  Mustafa Lütfü ÇETİN (Tarih Öğretmeni)

AKIL VE BİLİM 
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Din bir vicdan meselesidir. Herkes 

vicdanının emrine uymakta serbesttir. 

Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve 

düşünceye karşı değiliz. Biz sade din işlerini, 

millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya 

çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu 

hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere asla 

fırsat vermeyeceğiz.

Türkiye Cumhuriyetinde, her yetişkin dinini 

seçmekte hür olduğu gibi, belirli bir dinin 

merasimi de serbesttir. Yani, ibadet hürriyeti 

vardır. Tabiatı ile ibadetler, güvenlik ve genel 

adaba aykırı olamaz; siyasi gösteri şeklinde de 

yapılamaz. Geçmişte çok görülmüş olan bu 

gibi durumlara artık Türkiye Cumhuriyeti asla 

katlanamaz

Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması 

demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, 

ibadet ve din özgürlüğü de demektir.

Laik hükumet kavramından dinsizlik 

manası çıkarmaya çalışan fesatçılara 

fırsat vermeyiniz. 

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz 

ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, 

müritler, meczuplar memleketi olamaz. 

En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet 

tarikatıdır.

Bazı kimseler asri olmayı kafir olmak 

sanıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. 

Bu yanlış yorumu yapanların maksadı, 

İslam‘ın kafirlere esir olmasını istemek 

değil de nedir?

Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç 

ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler 

çağdaş olmayı kafir olmak sayıyorlar. Asıl 

küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri 

yapanların maksadı İslam‘ın kafirlere esir 

olmasını istemek değil de nedir? Her 

sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak 

sarıkla değil, dimağladır. 

Bizim dinimiz en makul ve en tabii bir 

dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki 

son din olmuştur. Bir dinin tabi olması 

için akla, fenne, ilme ve mantığa uyması 

lazımdır. Bizim dinimiz bunlara tamamen 

uygundur.

Bizi yanlış yola sevk eden soysuzlar bilirsiniz 

ki, çok kere din perdesine bürünmüşler, saf ve 

temiz halkımızı hep din kuralları sözleriyle aldata 

gelmişlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz... 

Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, 

harabeden fenalıklar hep din örtüsü altındaki 

küfür ve kötülükten gelmiştir.

Artık Türkiye, din ve şeriat oyunlarına 

sahne olmaktan çok yüksektir. Bu gibi 

oyuncular varsa, kendilerine başka 

taraflarda sahne arasınlar.

Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış 

bir iştir. Hiç kimse hiçbir kimseyi, ne bir din, 

ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. 

Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti 

olarak kullanılamaz.

Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte 

dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını 

açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi 

imkanını temin etmiştir. Laikliği dinsizlikle 

karıştırmak isteyenler, İlerleme ve canlılığın 

düşmanları ile gözlerinden perde kalkmamış 

doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka 

kimse olamaz.

Softa sınıfının din simsarlığına izin 

verilmemelidir. Dinden maddi menfaat 

temin edenler. İğrenç kimselerdir. İşte 

bu duruma karşıyız ve buna müsaade 

etmiyoruz.

Vatandaşları içinde çeşitli dinlere mensup 

unsurlar bulunan ve her din mensubu hakkında 

adil ve tarafsız tutum ve davranışta bulunmaya 

ve mahkemelerinde vatandaşları ve yabancılar 

hakkında eşit adalet uygulamakla vazifeli olan bir 

hükumet, fikir ve vicdan hürriyetlerine uymaya 

mecburdur. 

Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden 
geri kalmasını talep etmemiştir. Allah‘ın emrettiği 
şeyi, kadın ve erkek beraber olarak ilim ve kültür 
edinmeleridir. Kadın ve erkek, bu ilim ve kültürü 
aramak ve nerede olursa oraya gitmek ve onunla 
dolu olma zorundadır. İslam ve Türk tarihi tetkik 
edilirse görülür ki bugün kendimizi bir türlü kayıtları 
bağlı zannettiğimiz şeyler yoktur. Türk sosyal 
hayatında kadınlar ilim, kültür ve diğer hususlarda 
erkeklerden katiyen geri kalmamışlardır. Belki 
daha ileriye gitmişlerdir.

Bunun gibi bağlı bulunmakla inanmış ve mutlu 
olduğumuz İslam dinini, yüzyıllardan beri alışılmış 
olduğu üzere, bir politika aracı durumundan 
kurtarmak ve yükseltmek gerektiği gerçeğini 
görüyoruz. Kutsal ve tanrısal olan inanç ve 
vicdanlarımızı karışık ve türlü renkte bulunan 
ve her türlü çıkarlar ve tutkuların alanı olan 
siyasetten ve siyasetin bütün ögelerinden bir an 
önce kesinlikle kurtarmak, milletin dünya ve ahiret 
mutluluğunun emrettiği bir zorunluluktur. Ancak 
böylece İslam dininin yüceliği gerçekleşir. 
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KAYSERİ KALESİ

Coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarihin her döneminde önemini koruyan Kayseri, bu ne-
denle çeşitli saldırı ve işgallere maruz kalmıştır. Kayseri Kalesi, bu saldırılara ve işgallere karşı 
tedbir almak amacıyla inşa edilen şehirdeki en önemli yapıdır. Bugünkü Kayseri‘nin ilk yerleşim 
yerlerini içine alan kale ve surlar geniş bir alana yayılmıştır. Kayseri surları hakkında ilk bilgi 
Roma İmparatoru III.Gordianus zamanına (M.Ö. 238-244) ait olan sikkelerde yer almaktadır. Bu 
bilgilere göre surlar, ilk olarak III. Yüzyıl ortalarında inşa edilmiştir. 

Kayseri Kalesi, iç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Yamuk bir dikdörtgen 
biçimindeki iç kale, dış kalenin kuzey surlarına bitişik olarak inşa edilmiştir. 

Dış kale ise tarihi şehri güney ve batıdan kuşatarak çevrelemektedir. İç kalenin kuzeyinde yer 
alan surlar günümüze ulaşamamıştır. Tarihte Kayseri halkı, tehlike zamanlarında dış kale surla-
rını kapatıp savunmaya geçer, zor durumda kalınca da bugün sağlam olarak şehrin ortasında 
yer alan iç kaleye çekilirlerdi. 

Türk fethi öncesinde bir kale şehri görünümündeki Kayseri, ilk savunma hattı olan dış surların 
içinde kalan bölgede yer almaktaydı. Kale duvarlarının bazı bölümlerinde , islami dönem yapı-
larından alınmış bezemeli malzeme görülmektedir. Altın kapıdaki arslan heykelleri de bezemeli 
öğeler arasındadır. Kalenin tamamında kesme taş kullanılmıştır. 

DIŞ KALE: Kayseri‘nin tarihi dış kalesi büyük ölçüde yok olmuş, ancak bugün bazı parçalar ayakta kalmıştır. Dış 
kalenin Cumhuriyet Meydanı karşısından batıya, Düvenönü‘ne doğru uzanan bir kolundan bazı surları ile burç kısımları 
hala ayaktadır. Tarihi dış kale surları, iç kaleyi merkez alarak güney ve batı yöne doğru uzanmaktaydı. İç kaleden batıya 
doğru yönelen kuzey surları Kapalı Çarşı‘nın girişinden başlar, Roma mezarını içine alır, Düvenönü semtine ulaşır ve bura-
dan güneye dönüş yapardı. Surların batı duvarında iki kapı bulunmaktaydı. Hatıroğlu Camisinin doğusundaki bölümünde 
Boyacı Kapısı, Kayseri Lisesi‘nin doğusundaki bölümünde de Kiçikapı (Aya Vasil kapısı) bulunmaktaydı. Buradan doğuya 
dönen surlar, şehrin güney tarafını çevreleyerek güney doğu köşedeki Yoğunburç‘a ulaşmaktaydı. 

Surlar üzerinde bugun iki burç bulunmaktadır. Bunlardan biri İzzeddin Keykavus tarafından inşa ettirilen Yoğunburç , diğeri 
Alaeddin Keykubad tarafından yaptırılan Ok Burcu‘dur. 

İÇ KALE: Selçuklular, Karamanoğulları, Dulkadiroğulları ve Osmanlılar tarafından tamir edilerek günümüze kadar 
ulaşmıştır. 1916 yılına kadar yerleşim yeri olarak kullanılan iç kale, bugün şehir merkezinde dimdik ayakta durmaktadır. 
İç kalede 18 burç bulunmaktadır. İç kale surlarında Selçuklu yapılarından alınmış devşirme parçalar dikkati çeker. İç 
kalenin iki kapısı vardır Doğuda Dizdar Kapısı, güneyde ise Altın Kapı bulunmaktadır. İç kalenin içine sonradan bir çarşı 
yapılmıştır. Ancak bu çarşı kaldırılıp , yerine kültür-sanat merkezi ve müze yapılacaktır. Bu konuda çalışmalara başlan-
mıştır. İç kalenin güney ve doğu kapılarının üzerinde 13,15 ve 16‘ıncı yüzyıllara ait onarım kitabeleri bulunmaktadır. 
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KALE CAMİSİ 
İç Kalenin içinde , merkezi tek kubbeli cami, vakıflar idaresindeki kayıtlarda ‚Fatih Cami-i Şerifi‘ adıyla belirtilmektedir. Gedik Ahmed Paşa‘nın nezaretinde ve Fatih Sultan Mehmed‘in fermanı ile 
yaptırılmıştır. 1467‘de Kayseri Karamanoğulları‘ndan Osmanlılara geçtiği sırada bu caminin yerinde ‚Karamanoğlu Mescid-i Şerifi‘ adıyla harap bir mescid bulunuyordu. Cami daha sonra 1711, 
1778, 1886 ve son olarak da 1990‘lı yıllarda tamir edilmiştir. 

TARİHİ KALE, KÜLTÜR- SANAT MERKEZİ OLUYOR
2008 yılında başlayan iç kale peyzaj çalışmalarında; Kaleiçi Kültür Sanat Merkezi’nin içinde yer alacak bölümlerde Arkeoloji 
Müzesi’nin buraya taşınacağını, „Zeminin alt kotunda bizim arkeoloji müzemiz yapılması. Milattan önce 2000 yıllarından kalan, 
Kültepe Kaniş Karumu’ndan çıkartılan çok değerli eserlerin, çok farklı tarzlar ve sunum teknikleriyle sergilenecek bir müze 
yapılması. Zemin katta da sosyal yaşam mekanları, kafeler, sanatçılar sokağı yapılması planlanmaktadır.

Kaynakça: Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi,

HAZIRLAYAN
GÖKAY ÇALIŞKAN

BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ
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İLKOKUL-ORTAOKUL TİYATRO
TİYATRO

KİBARLIK BUDALASI
Fransız, ünlü tiyatro oyun yazarı, Moliere’in kaleme aldığı “Kibarlık Budalası” adlı oyun okulu-
muz Yaratıcı Drama öğretmeni İlknur Aytekin Gümüşlü tarafından yeniden uyarlanarak, İlknur 
Aytekin Gümüşlü ve Rabia Karabulut yönetiminde 3 Haziran 2016’da TED Kayseri Koleji 
Vakfı Özel İlkokulu-Ortaokulu Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelendi. Oyun büyük beğeni 
ile izlendi.

Tek Perde-Uyarlama-müzikal oyunda işlenen en güçlü tema “Kibarlık ve soyluluk” düşkünlü-
ğüdür. Oyunda ikiyüzlülük, sahtekârlık ve çıkarcılık mizahi bir dille eleştirilmektedir.
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LİSE TİYATRO

 
İnsana, insanı anlatmanın en güzel yolu olan tiyatro, MÖ 534 yılında ilk kez ortaya 
çıkmış sonrasında gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Tiyatro sadece bir sanat olmakla 
kalmamış, insanların kendilerini ifade etmelerinin, düşüncelerini aktarmalarının en 
etkileyici yollarından biri olmuştur. Bu yüzdendir ki çok eski zamanlardan bu yana sanat 
denince akla gelen ilk şey olmuştur. İnsanlık tarihinin gelişimi boyunca önemini korumuş, 
gerek günlük yaşantıyı  gerekse özel konuları kendine konu edinmiştir.

Peki tiyatro insana ne kazandırır?

Tiyatro sadece izleyen için veya oynayan için olan bir sanat dalı değildir. İzleyen kitlenin 
aldığı zevk, yüklediği anlamlar bambaşkadır, oyuncularınki bambaşka. Bu yüzdendir ki 
bir tiyatro oyunu aynı kalmasına rağmen izleyici kitlesine ve oyuncu kadrosuna göre 
farklılık gösterir. Bu da izleyiciye yeni bakış açıları, düşünceler katar. Oyuncular ise o oyun 
süresince bambaşka kişiliklere bürünüp belki iki saatliğine de olsa gerçeklikten koparlar.

Tiyatronun bizlere ne kattığına gelirsek, en başta özgüven duygusu diyebiliriz. Bir 
kalabalığın önünde, kendiniz olmadan, farklı kıyafetlerle insanların karşısına geçip 
oyununuzu sergilemek başlı başına özgüven gerektiren bir durumdur. Bunun dışında 
tiyatro bizlere kendimizi en güzel şekilde ifade etmeyi, empati kurmayı, çok yönlü 
düşünebilmeyi; büründüğümüz karakterler olabilmek için gerektiğinde kendimizden 
fedakarlık etmeyi ve o karakterlerin en ince ayrıntılarına kadar benimsemeyi öğretti. Ve 
sonucunda tiyatro bizim için hobi olarak yapılan bir etkinlik olmaktan çıkıp, yaşamımıza 
uygulamak istediğimiz bir yaşam tarzı haline geldi.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz Fatih AKI›nın «Olabilir bunu deneyelim.» sözüyle 
başlayan altı yıllık bir serüveni bu yıl da Moliere›in «TARTUFFE» adlı eseriyle sürdürdük. 
Bu sene okulumuz tiyatro ekibi olarak yılın başında yaptığımız toplantıda ekibin çoğunun 
son yılı olması nedeniyle iz bırakalım düşüncesiyle yola çıktık. Bu seneki ekibimizde; 
Ömer Velibaşoğlu (Tartuffe), Ozan Türküm (Orgon), Selen Özcan (Dorine), Deniz Tunoğlu 
( Elmire), Berkay Ünlüsoy (Damis), Ecem Kantarcı (Madam Pernelle), Zekiye Baygın 
(Carmen), Salih Buğra Küçük (Valere), Didem İnce (Marlane), Doğa Alemdar (Analis) ve 
Mustafa Erşad Zor (M.Loyal) vardı.

Sene boyunca provalarda eğlenerek tiyatronun asıl amacını kavramaya çalıştık. Başlarda 
ezbersiz yaptığımız provalarda ezberimizi geliştirip ardından oyunculuğa ağırlık verdik. 
Okulumuzun tiyatro alanına verdiği önem sayesinde provalar ve oyunu sergile sürecinde 
hiç zorluk yaşamadan geçtik. Her sene başta sorumlu Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz 
Fatih AKI ve tiyatro ekibibinin deneyimli öğrencileri, ekibe yeni katılan arkadaşlarımızı 
emeklerini esirgemeden adeta bir usta çırak ilişkisi titizliğiyle eğitiyorlar. Önceden 
tanımadığımız arkadaşlarımızla tiyatro sayesinde tanışıp kaynaşıyoruz. Derslerimiz bazı 
dönemler ağırlaşsa da tiyatroya ayırdığımız vakit adeta bizim için bir dinlenme fırsatı 
oluyor. O sahneye çıktığımız zaman bambaşka biri olabiliyoruz. Bazen karakterlerimizin 
özelliklerine o kadar bürünüyoruz ki oyun bittikten sonra bile kısa süreli de olsa farklı 
biri de olabilme hissi bize yeni şeyler öğreten ve mutluluk veren bir his olarak kalıyor. 
Bizi kendimizi ifade etme ve yeteneğimizi ortaya çıkarma fırsatı veren, her daim 
desteklerini bizden esirgemeyen okulumuz idaresi ve yönetim kuruluna, sahne dekorlarını 
hayalimizdeki gibi hazırlayan resim öğretmenlerimiz Evren Tokmak, Rabia Karabulut ve 
Fatma Şahin Türköz›e ve ne olursa olsun hep yanımızda olan bizden desteğini bir an 
olsun eksik etmeyen değerli Türk Dili ve Edebiyatı  öğretmenimiz Fatih AKI›ya sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız.

  Ecem KANTARCI & Deniz TUNOĞLU
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Dünyanın neredeyse tamamı sularla kaplı olmasına rağmen tatlı su kaynakları gezegen üze-
rindeki su kaynaklarının sadece %2,5’ini oluşturur. Bu suyun %70’i de buz ve kar kütlelerinde 
saklıdır. Tatlı su ekosistemleri dünya yüzeyinin sadece %1’ini oluştururken dünya üzerindeki 
bilinen hayvanların %10’una ev sahipliği yapar.

Su, yeryüzündeki tüm canlılar için vazgeçilmezdir. Yeterli ve iyi kalitede suyun varlığı; tatlı su 
ekosistemlerinin, insanlığın, gıda güvencesinin ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurudur. 
Günümüzde su kaynakları üzerindeki baskılar kentsel kullanım, sulama, enerji ve üretim faali-
yetleriyle ilişkilendiriliyor. Dünyada yaklaşık 700 milyon insan 43 farklı ülkede su kıtlığı çekiyor. 
2,7 milyar insan ise yıl içerisinde en az 1 ay su kıtlığı yaşayan havzalarda yaşamını sürdürüyor. 

Bugün doğal kaynakların ve özellikle su kaynaklarının kısıtlı olması 21. yüzyılda karşımıza çıkan 
başlıca zorluktur. Su kaynaklarının devamlığı gıda ve enerji güvencesi, ekonomik büyüme, iklim 
değişikliğiyle mücadele veya biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi gibi birçok konunun temelini 
oluşturur. Bu nedenle, su kaynaklarının kısıtlı olması veya aşırı kullanımı sadece bu konuyla 
ilgilenenlerin meselesi olmaktan çıkıp herkesi ilgilendirir hale gelmiştir. 

SU AYAK İZİ NEDİR?

Sudaki Ayak İzi, tüm üretim ve tüketim süreçlerinde kullanılan toplam su miktarını ifade eder. 
Sudaki ayak izi kavramı, tüketilen her mal ve hizmetin üretiminden tüketimine kadar kullanılan 
suyun miktarını belirlemek açısından önemli bir araçtır. Örneğin, bir bardak kahve içmek için 
yaklaşık 200 ml su tüketildiği düşünülmektedir ancak kahvenin üretimi sırasında tüketilen su 
miktarı hesaba katıldığında, bir fincan kahve için tüketilen toplam suyun miktarı 140 litreye 
yani yaklaşık 70 bardağa çıkar. Ayni şekilde bir dilim ekmek için 40 litre, 1 kg seker için 1.500 
litre suda ayak izi bırakılıyor.

 Günümüzde insanlar içme, yemek pişirme, yıkama ve temizlik için ve daha fazla olarak yemek, 
kâğıt, pamuklu giyecekleri üretmek için çok fazla miktarda su tüketmektedir. Su Ayak İzi tü-
ketici ve üreticilerin doğrudan ve dolaylı olarak su sarfiyatını birlikte değerlendiren su tüketimi 
için bir göstergedir. Su tüm canlılar için yaşamsal öneme sahiptir. Ekosistemin devamlılığı için 
yalnızca insanlığın değil, gezegeni paylaştığımız tüm canlıların su gereksinimi karşılanmalıdır. 
Bunun gerçekleşebilmesi için de tüketicilerin çevreye etki edecek alışkanlıklarını değiştirmeleri 
ve ihtiyaçlarını sürdürülebilir kaynaklardan temin etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Hayatımızın Konusu SU
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Bazı Değerler ve Bilgiler

• Bir kilo sığır etinin üretimi için 16 bin litre su gereklidir.

• Bir fincan kahvenin üretilmesi için 140 litre suya ihtiyacımız vardır.

• Çin in su ayaz izi yaklaşık kişi başına yılda 700 m3 dür. Çin in su ayak izinin sadece
 yaklaşık % 7 si dışarıdan sağlanmaktadır.

• Japonya nin su ayak izi yaklaşık kişi başına yılda 1150m3 dür. Japonya nin su ayak izinin 
 yaklaşık % 65 i Japonya nin dışarısından sağlanmaktadır.

• ABD nin su ayak izi yaklaşık kişi başına yılda 2500m3 dür.

• Türkiye nin hesaplanan su ayak izi miktarı kişi başına yılda 1615 m3 dür.
 
 Yani Türkiye de yıllık kişi başına tüketilen mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan temiz
 su kaynağı miktarı 1615 m3 dür. Su ayak izi çalışmalarının çeşitli amaçları ve farkı  
 uygulamaları olabilir. Her amaç kendi analiz alanlarını gerektirir ve varsayımlar yaparak 
 farklı seçimlere imkân sağlar. Ayrıca Türkiye nin yurtdışına düsen su ayak izi oranı % 15 
 dir. Yani Türkiye nin su ayak izi miktarının % 15 i yurtdışından sağlanmaktadır.

(Ortalama Kişi Başına Düşen Su Ayak İzi –Yeşil alan küresel ortalamaya eşit 
veya daha az miktarı gösterirken, kırmızı alan ise küresel ortalamanın üzerinde 
olan ülkeleri göstermektedir.)

KAYNAKLAR
WFN, (2010), Water Footprint Network, http://www.waterfootprint.org
http://www.sudakiayakizim.org 
 WWF Türkiye,  http://www.wwf.org.tr/
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Hızla değişen teknolojik bir çağda yaşıyoruz. Çağımızın bilgi çağı olması ve öğrenmede kazanıl-
ması gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışların gün geçtikçe artması, bireyin etkin öğrenmeyi 
bilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Okulda öğrenim gören öğrencilerimizin, onlarla sürekli iletişim kuran anne babalarımızın, öğ-
retmenlerimizin öğrenme stillerinin ne olduğu belirlenirse, bu bireylerin nasıl öğrenebileceği ve 
onlara yönelik nasıl bir öğretim planlanacağı da daha kolay bir biçimde kestirilebilir. En güzeli 
ise kişiler bir birini daha nitelikli tanıyacak ve çatışmalar en az seviyeye inecektir. Öğrencisini 
motive etmeye çalışan öğretmen anne –baba ise karşısındaki kişinin bam telini bilecek ve ona 
göre dil kalıbı kullanabilecektir. Kısacası  Öğrenme Stilleri hayatımızın her yerinde kullanabiliriz, 
sadece eğitim öğretim hayatında değil bankacılıkta, ticarette, evlilikte insan ilişkilerinin olduğu 
her alanda kullanılabilir. 

Öğrenme Stilleri her bir kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve 
hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır.

Öğrenme stillerimiz doğuştan var olan karakteristik özelliğimizdir. Yaşamımızın her anında ve 
her boyutunda davranışlarımızı etkiler. Yürürken, yatarken, otururken, konuşurken, oynarken, 
yazarken bizi etkiler ve bu özelliğimize göre bu eylemleri yaparız.

Üç çeşit öğrenme stili vardır: Görsel, İşitsel, Kinestetik. Çoğunlukla biri ağırlıklı olmak üzere 
her üç öğrenme stiline de sahip olabiliriz.

Bir öğrenme stili bir diğerinden iyi veya kötü değildir. Herkes yaşamı boyunca tüm stilleri kullan-
makta ancak bir tanesini daha fazla tercih etmektedir.

GÖRSEL ÖĞRENEN KİŞİLER

• Görseller, özel yaşamlarında genellikle düzenli ve titizdir.
• Resimlerle veya sözcüklerle düşünmeye yatkındırlar.
• Dağınık bir masada çalışamazlar, önce masayı kendilerine göre düzenlerler, daha sonra
 çalışmaya başlarlar.  
• Kullanılmış ve yıpratılmış kitapları hiç sevmezler. 
• Öğretmeni gözleriyle takip ederler. 
• Öğretmenin kıyafetinin düzenli olması onlar için önemlidir. 
• Okul kıyafetleri düzenlidir. 
• Ödevlerini itina ile yaparlar. 

• Sözlü yönergeleri takip etmekte zorlanırlar. Yönergeler ne kadar uzun olursa o kadar çok  
 güçlük çekerler. O nedenle tahtaya yazılmasını isterler.
• Yönergelerin sistemli ve basamaklı olması onları rahatlatır. 
• Kurallara uymak ve disiplinli olmak en büyük özellikleridir. 
• Karmaşık ve ne olacağı belli olmayan işlerde huzursuz olurlar. 
• Uzak geleceğe ait planlar yaparlar. Plansızlık onlar için huzursuzluk demektir. 
• Gördükleri şeyleri görüntü olarak belleğe aktarırlar ve görüntülü olarak hatırlarlar. 
• Okudukları metindeki yazım, noktalama ve diğer dil bilgisi kurallarına duyarlıdırlar ve 
 hataları çabuk fark ederler. 
• Harita , şema, grafik gibi görsel araçlarla kolay öğrenirler ve bu araçlarla öğrendiklerini  
 kolay hatırlarlar.
• Genellikle gördükleri şeyleri görüntü olarak belleğe kaydeder ve görüntü olarak hatırlarlar. 
• Hatırlamak istedikleri telefon numarasını, numaranın yazıldığı yerdeki görüntüsü ile  
 hatırlarlar.
• Mükemmellik onlar için önemlidir.
• Bir şey düşünürken gözleri yukarı doğru bakar.

Görsel Öğrenen Çocukların öğrenmelerini ve hatırlamalarını kolaylaştırmak için;

• Çalışabilecekleri derli toplu bir yere ihtiyaçları vardır. 
• Bilgi ve kavramları sembol ve resimlere dönüştürmeleri, anlamayı ve bellekte tutmayı   
 kolaylaştıracaktır.
• Öğrenmeleri gereken materyalleri kendileri planlamalı ve organize etmelidirler. 
• Öğrenmeyi kolaylaştırmak için harita, şema, şekil ve diğer görsel araçlar kullanılmalıdır.
• Kelimeler yerine sembol, işaret ve grafikler tercih edilmelidir.
•  Kavram haritaları kullanılmalıdır.
• Ders dinlerken veya konu çalışırken anladığını kısa cümle ya da birkaç anahtar kelimeyle  
 özetlemelidirler. 
• Ders dinlerken not almalıdırlar. 
• Renkler kullanılabilir. (Özellikle zıt renkler) 
• Okurken önemli yerlerin altı renkli kalemlerle çizilebilir. 
• Anahtar sözcük kartları hazırlanabilir. Kartların az bilgi içermesi belleğe kolay yerleşmesini 
 sağlayacaktır. 
• Karmaşık konular çizimlere dönüştürülebilir. 
• Problem çözerken istenen ve verilenler renkli kalemlerle yazılabilir. 
• Öğrenilen konu ile ilgili videolar izlenebilir. 

ZAYIF YANLARI

• Duyduklarını uzun süre hafızada tutamazlar.
• Ders anlatılırken not almazlarsa huzursuz olurlar.
• Yazılı olmayan bilgiyi fark etmeyebilirler.
• İsimleri hatırlamakta zorlanırlar.

İŞİTSEL-DUYUSAL ÖĞRENEN KİŞİLER

• Ses ve müziğe duyarlıdırlar. 
• Bilgi alırken dinlemeyi okumaya tercih ederler. 
• Konuşmaları, jest ve mimikleri taklit edebilirler. 
• Düşünürken de düşündüklerini sesli hale getirirler.   
• En iyi işiterek öğrenirler. Fakat öğretmen dersi anlattığı sıra-
da konuşuyor olma ihtimalleri   yüksektir. O 
nedenle derse kulak vermeleri gerekir.
• Yabancı dil öğrenmeye yatkındırlar.
• Konuşma ve dinleme becerileri çok iyidir. Okuma ve yazma 
becerilerinde zorlanırlar. 

ÖĞRENME STİLLERİ
PDR
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• Öğrenirken konuşarak veya sesli okuyarak öğrenirler ve hatırlarken de aynı şekilde biri  
 kendilerine okuyormuş ya da söylüyormuş gibi hatırlarlar.
• Problemde verileni ve isteneni kavramak için sesli düşünürler. 
• Bir kelimenin yazılışını hatırlamak için kelimeyi sesli tekrar ederler.
• Bulundukları yörenin şivesini ve öğretmenin telaffuzunu hemen kaparlar. 
• Konuşarak öğrenirler. 
• Şarkıları baştan sona sadece dinleyerek öğrenebilirler. 

İşitsel Öğrenen Çocukların öğrenmelerini ve hatırlamalarını kolaylaştırmak için;

• Ders çalışmak için sessiz bir ortam oluşturulmalıdır. 
• Konular tekrar edilirken yüksek sesle okunmalıdır.
• Panel ve seminerlere katılım sağlanmalıdır.
• Anlatırken de iyi öğrendiklerinden, çalışırken anlatım yöntemi kullanılabilir. 
• Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler. 
• Öğrenilmesi gereken materyal şarkılara dönüştürülüp ve yüksek sesle söylenebilir ve bu  
 bilgiler kaydedilerek dinlenebilir.

ZAYIF YANLARI

• Gürültüden rahatsız olurlar. Gürültülü ortamlarda konsantre olamazlar.
• Dersin melodik ve ahenkli bir ses ile anlatılmasını isterler.
• Okumaktansa dinlemeyi tercih ederler.
• İsimleri hatırlasalar da yüzleri hatırlamakta zorlanırlar.
• Yazmaktan hoşlanmazlar, konuşmayı tercih ederler.

KİNESTETİK-DOKUNSAL  ÖĞRENEN KİŞİLER

• Yaparak yaşayarak öğrenirler,yapılanı hatırlarlar. 
• Parmak kaldırmak, öğretmenin kendisini görmesini beklemeyi zaman kaybı olarak 
 görürler. Hemen  harekete geçerler. Öğretmenin ”Tahtayı kim silecek?” demesi yerlerinden 
 fırlamaları  için yeterlidir. 
• Oyunları çok severler,ya eğlenmelidiler ya da eğlendirmelidirler.
• Görsel ve işitsel mesajları algılamakta zorlanırlar. Ancak yaparak algılarlar. 
• Hareket hâlindeyken daha iyi öğrenirler.
• Dokunsallar daha çok ellerini kullanarak öğrenirler. 

Kinestetik – Dokunsal Öğrenen Çocukların öğrenmelerini ve hatırlamalarını kolay-
laştırmak için; 

• Çalışırken kendi istedikleri yerde ve şekilde çalışmalarına izin verilmelidir.
• Derse konsantre olabilmeleri için ön sıralarda oturtulmalıdırlar.
• Dramatizasyondan hoşlanırlar.
• Laboratuar çalışmaları için fazladan zaman ayrılmalı, evde deneyler yapmaları için izin   
 verilmelidir.
• Konu ile ilgili müze, tarihi yerler gibi yaşayarak öğrenebileceği mekânlar ziyaret    
 edilmelidir. 
• Bir şeyler anlatacakları zaman ayağa kalkma ve tüm vücudunu kullanarak anlatabilme   
 özgürlüğüne sahip olmalıdırlar. 
• Çalışırken elinde kitap ya da kartlarla ileri geri yürüyebilir, yüksek sesle okuyabilirler.

ZAYIF YANLARI
• Konuşulanı veya görüleni hatırlamakta zorlanırlar.
• Okumayı sevmezler.
• Yazım hataları yaparlar.
• Bastırarak kalın yazarlar, yazıları diğer stillere göre iyi değildir.
• Bulundukları ortamın gereklerine özen göstermeden hareket ederler.
• Rutinlerden, plan ve programdan fazla hoşlanmazlar.

NOT: Öğrencilerimiz  motivasyon anlamında hedeflerine ( TEOG sonrası yada üniversite 
diploma töreni gibi)  odaklandıklarında: İşitisel Öğrenciler : O an değer verdikleri insanlardan 
duyacakları sözlere odaklanırlar ‘seninle gurur duyuyorum’ gibi Görsel Öğrenciler: O mutlu 
anın resmine odaklanırlar kıyafeti , yanlarında kimler var kalabalık mı, değil mi? Kinestetik 
Öğrenciler: O en mutlu oldukları anı nasıl yaşadıklarına ,en değer verdikleri insanlarla sarıla-
rak nasıl kutladıklarına odaklanırlar.

Kaynakçalar
Prof. Dr. Rita DUNN  Öğrenme Stilleri

Dr.Oğuz ÇETİN  Görerek Duyarak Hissederek Öğrenme
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ÖZGÜR PENCERE ÖYKÜLERİ
TED Kayseri Koleji Özel Lisesi Edebiyat Zümremizin yönlendirmeleriyle 12.›si düzenlenen Özgür Pencere - Genç Kalemler Öykü Yarışması›na katılan 9/C sınıfından Elif AKDOĞAN, «Mutluluk» adlı 
hikâyesi ile Türkiye 3.›sü olmuş ve yine 9/C sınıfından Ali Mert Akgün, «Mavi Bisiklet» adlı hikâyesi ile Jüri Özel Ödülü›ne layık görülmüştür.  27 Mayıs 2016 Cuma günü Mersin ODTÜ Koleji›nde 
gerçekleştirilen Ödül Töreni›nde öğrencilerimiz plaketlerini almış ayrıca dereceye giren hikâyeleri organizasyon tarafından derlenen «Penceremde Öykü Var» adlı kitapta basılmıştır. Kimsesiz 
çocuklara yardım amacıyla düzenlenen bu kitap okulumuzun öğrencileri tarafından da büyük ilgi görmüştür. Öğrencilerimizin Edebiyat alanındaki başarılarını kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum

                                                                                                         Türk Edebiyatı Öğretmeni
                                                                                                                     Selim BAHADIR

MAVİ BİSİKLET
Cuma namazına yarım saat kadar kalmıştı. Neredeyse halkın tamamı Pazar yerinin çevresinde klasik Cuma alışverişi yapı-
yordu. Havalar çok sıcaktı, Ağustos’un ortalarındaydık gerçi ne beklenirdi ki bu kurak iklimden, iyice cehenneme dönmüştü 
her yer. Halep’in dar sokakları çocukların cıvıltılarıyla inliyordu ben de bisikletimle boş boş otlukta geziyordum. Boş boş 
gezmek bana zevk veriyordu açıkçası. İkindiye doğru tahta çerçeveli, duvarı çamurlu evimizin avlusunda bir ağacın altında 
oturuyordum. Dalıp dalıp uzaklara gittiğimin farkına varmadan ezan sesi beni uyandırıyordu. Mavi, cat cat kornalı bisikle-
time bakıp onda bir şeyler hissediyor gibime geliyordu, belki de öyleydi. Sonuçta o benim en yakın arkadaşım, yoldaşımdı. 
Benim küçük, fiyakalı olmasa da ayağımı yerden kesen Mavi bisikletim. Gece yarısıydı, evin damında, tozlu ampulün aydın-

lattığı semaverden çıkan dumana dalmıştım. Buradan beldenin bütün minareleri rahat görünüyordu. Minareler bana huzur veriyordu, iyi hissetmeme 
sebep olan nadir şeylerdendi. Gözüme uyku girmiyordu bu aralar. Kapı çaldı. Yavaş yavaş tekmelerin çıkardığı ses artıyordu, şiddetleniyordu. Babam 
koşarak kapıyı açmaya gitti bizde ablamla merakla arkasından. Babam kapıyı açar açmaz  durakladı iki tane iri adam ciddi bakışlarla bizi süzüyordu. 
Babamla başka bir dille konuşuyordu haliyle anlamıyorduk. Babam ticaret ile uğraşıyor yani bazen bir gün bazen bir ay bile yurt dışına gidiyor gel-
miyordu. Bizde ablamla sabahlara kadar oturur onu beklerdik. Bize bakacak annemiz yoktu. Ben küçükken ölmüştü. Annesiz büyümek zordu elbet.. 
Benim annem ablamdı. Bana yol gösteren meşalem. Adamlar babamla tartışıyor hatta fiziksel temasta bile bulunuyorlardı. Ablam korkmamam için 
beni mutfağa götürdü. Mutfak masasında birkaç kağıt parçası ve biraz fazlaca para vardı. Ne amaçla buradaydılar hiçbir fikrim yoktu. Artık herkes 
yatağına çekilmişti, ben hariç. Ben biraz daha damda radyodan müzik dinlemek istedim. Gerçi babama kalsa müzik gavur işiydi. Daha sonra uykumun 
geldiğini anlayınca nemli yorganımı açıp yatağa kıvrıldım, ablamın başucuna gece aniden bir sesle irkildim. Gürültünün şokunu attıktan sonra hemen 
ayaklandım. Tuvaletimde gelmişti zaten oracıkta korkudan altıma yapıverdim. Babam koşarak yanımıza geldi ve bizi kucakladı, başımızı kapattı. Ne 
oluyordu böyle ? Artık korkudan ağlamaya başlamıştım. Başka yapacak bir şeyim yoktu. Ben daha çocuktum. Ağlamalıydım böyle durumlarda. Önce 
deprem olduğunu sandım çünkü her şey ani bir şekilde sarsılıyordu. Dışarıdan çığlık sesleri geliyordu. Nereye gitti o iki saat önceki matem. Çocuk 
olmak buydu sanırım her şeyden habersiz boş boş bakmak. Sarsıntılar durmuştu. Babam yerimizden ayrılmamızı tembihleyerek aşağıya indi. Pantolo-
nunu giydi, masadaki kağıtları ve parayı alıp cebine koydu. Ablama yüklükten bavulu getirmesini söyledi. Ne yapıyordu bu adam böyle ? Ablam bavulu 
getirdi içine birkaç eşyamızı doldurdu. Çabuk olmamızı ve evden ayrılmamız gerektiğini söyledi. Ablam beni kucakladığı gibi dışarı çıkardı. Aklıma 
hemen Mavi bisikletim geldi. Hayır hayır olamazdı onu burada bırakamazdım. Babama bisikletimi de götürme konusunda yalvardım. Tabi ki de beni 
dinlemedi. Olgun ve çocuklarını düşünen bir babanın umurunda değildi şu demir yığını ama benim umurumdaydı. O bisiklette bizle gelecekti. Her ne 
yere gidiyorsak. O benim en yakın arkadaşımdı… Ama olmadı alamadım. Geri dönüp alamadım. Onu, bisikletimi yarı yolda bıraktım oysa ki o beni 
bugüne kadar hiç yarı yolda bırakmadı. Kamyonete binmiştik, çok sarsılıyordu. Bu gece yaşadıklarımızdan sonra artık bitkin düşmüştük kamyonet 
yolculuğu bizi çok yormuştu. Kamyonetin kasasında benim gibi sekiz yaşlarında bir çocuk daha vardı. İlgimi çekmişti nedenini bilmeden. Boynunda 
bir şeyler asılıydı. Siyah, üçgen. Merak ediyordum her şeyi artık. Cevap alamamak beni daha da isteklendiriyordu ya da zoruma gidiyordu. Kamyonet 
nihayet durdu. Sırayla indik. Bacaklarım çok uyuşmuştu, yürüyemiyordum. Babam halimi görünce beni sırtına aldı. Yavaş yavaş güneş doğuyordu. 
Ufukta tatlı bir mavi vardı sanki aşkla boyanmıştı. Biraz ileride hışırtılar geliyordu. Bir ses, tanıdık olmadığım, korktuğum tıpkı akşam gelen adamlar 
gibi. İleride bir parlaklık sezdim. Su gibi. Evet bu çok fazla suyun toplandığı bir şeydi bu. Babam meraklı bakışlarımdan kaynaklanan cesaret ile bana bu 
su dolu şeyin deniz olduğunu söyledi. Deniz… bana hem çok yakın bir o kadar da uzak bir arkadaş. Mavi bir o kadar da masum. Tahta bir şeye bindik 
sallanıyordum. Midem bulanıyordu. Çok fazla kişi vardı burada. Herkes birbirinin gözüne niye buradayız dercesine. Karayı, toprağı verdiği güveni göre-
miyordum artık. Endişeliydim birazda. Aniden bir sarsıntı oldu. Su alıyordu bu şey hem de çok fazla. Herkes bağrışıyordu. Çok korkuyordum. Babamla 
ablamı göremiyordum. Ve bir darbe yedim bu su birikintisi yani deniz dedikleri şey beni içine çekiyordu. Artık kimse yoktu. Bir ben vardım. Gövdem 
suda başım yukarıda idi. Güneşi görüyordum. Bu koskoca denizinde mavi olduğunu… Bana hemen mavi bisikletimi hatırlattı. Hüzünlendim. Artık 
tamamen su içindeydim. Çaresiz. Hiçbir şeyden haberim olmadan. Bu zalim ve adaletsiz dünyayı terk ettim artık. Belki karaya vurmuş bir şekilde…
Mavi bisikletimle özgürlüğe pedal çevirerek…
                         ALİ MERT AKGÜN
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MUTLULUK
Penceremin kenarındaki sallanan iskemleye oturmuş bir kuş gibi süzüle süzüle inen kar tanelerini izliyordum. Pencereme 
çarptıkları an her birinin birbirinden farklı olduğunu , hiç birinin bir eşinin bulunmadığını düşündüm.  Acaba biz de öyle 
miydik? Koskoca dünyada bir eşimiz benzerimiz yok muydu? Hepimiz birbirimizden ufacık bir farkla bile olsa ayrılıyor 
muyduk? Dakikalarca durmadan bunu düşündüm. Düşündükçe daha da derinlere indim. Aslında böyle şeyler çok da benim 
yaşımda birinin düşüneceği türden şeyler değildi. Çok da büyük değildim ama çocukluğumu her şeyden çok özler, çocuklara 
çok özenirdim. Çocukluğum nasıldı? Birkaç bir şeyi zihnimde canlandırmaya çalıştım. Sahilde babamla yaptığımız kum-
dan kaleleri ve yıkıldıklarında yaşadığım üzüntüyü hatırladım. Kalemizde yaşayan herkesin gittiğini, öldüğünü düşünmüş-
tüm. Ne kadar masummuşum. Peki ya çocuk olmak nasıl bir hisi? Çocuk neydi? Kahkahalarıyla birazcık da olsa sıkıcı 

dünyalarımıza renk ve neşe katan şeydi belki de. Benim içinse daha çok olup biten her şeyde  sorunlardan, kavgalardan, çaresizlikten bihaber dünyada 
sadece kendisi, oyunları , mutlulukları varmışçasına yaşan bir canlıydı. Ama en önemlisi mutluydu ve en çok kıskandığım yönü de buydu. Peki ya 
insan büyüyünce neden daha da olgun olması gerekirken en ufak şeyleri problem haline getiren, kendinden başkasını düşünmeyen, menfaatlerini önde 
tutan , savurgan ve depresif bir şeye dönüşüyordu? Pazartesi diye uyandığı sabahın cumartesi olduğunu öğrenmek, eve girer girmez fırından yeni 
çıkmış sıcacık anne kurabiyesinin kokusunu almak, yapılan muhallebinin dibini kaşıklamak mutlu olmak için yeterli sebeplerdi bence. Ve de insanın 
en çok ihtiyacı olduğu şeylerdi basit mutluluklar. Zihnimde canlanan her şey başka bir şeyi peşi sıra getiriyordu. Bu sırada kar saatlerce hiç durmadan 
yağmış, arabaların ön camları karla kaplanmıştı. Koca evde tek başıma sessizliğe kapılmış  gidiyordum.  Bir anda içime acayip bir his doğdu ve kalkıp 
aylardır açmadığım piyanomun başına oturdum. En son ne zaman çaldığımı ve neden bıraktığımı anımsamak için uğraştım. En son yaz tatilinde 
çaldığımı anımsadım ama neden bıraktığım konusunda bir sebep bulamadım. Önümde en son o yaz günü bıraktığım notalar duruyordu. Beethoven’dan 
Moonlight Sonata’nın notalarıydı bunlar. Öğrenmek için büyük bir hevesle uğraşmış uzun uğraşlardan sonra kendi kendime sökmüştüm parçayı. Ne 
zaman çalsam benim için zaman dururdu. Kendimi özgürlüğe uçan bir kuş gibi hisseder kendi gezegenimde -şüphesiz kinin, nefretin olmadığı bir 
gezegen- olduğumu hayal ederdim. Çok geçmeden parmaklarımı piyanonun üstüne koydum. Uzun süredir çalışmamış olmanın etkisiyle birkaç kez 
bozuk sesler çıkardıktan sonra tam olarak çalmaya başladım. Kendimi kaptırmam da çok uzun sürmedi. Piyano benim için bir mutluluk kaynağıydı. 
Tıpkı o dünyadaki her şeyden habersiz çocuklar gibi hissederdim. Dünyadan uzaklaşmanın en iyi ve beklide tek yoluydu piyano çalmak. Herkesin 
mutlu, herkesin aşkı tattığı ve en güzel şekliyle yaşadığı gezegenime uzun bir süreden sonra tekrar gitmiştim. Nasıl çaldığımı fark etmiyordum ama 
bir şekilde oluyordu işte. Parça bitti ve ben gerçek dünyaya geri döndüm. Piyanomu ne kadar özlediğimi anladım. Bendeki yeri her zamankinden daha 
büyük geliyordu. Bir şeyler daha çalmak istedim ama dışarıdan gelen sesleri merak ettim, yerimden merakla kalktım, perdeyi aralayıp aşağı baktım. 
Birkaç tane çocuğun gülüşleri ve çığlıklarından kaynaklanıyordu bu ses. Bu çocuklara mahallenin neşe kaynağı denebilirdi. Sadece birkaç aile bun-
ları hiç sevme ,dışarı çıktıklarında gürültü olarak nitelendirdikleri kahkahalarını duymamak için kapıyı peceyi kapatırlardı. Onları anlamak için kafa 
yormaya gerek yoktu çünkü mantıkla yapılan şeyler değillerdi. Çocuklar karın altında koşuşturuyor, poşetleriyle bayırın tepesine çıkıp kayıyorlardı. O 
kadar masum ve saf görünüyorlardı ki. Mutluluklarına diyecek yoktu. İşte o an belki de yıllardır düşündüğüm “Kim mutlu olur?” sorusunun cevabını 
buldum. İçindeki çocuğu öldürmeyenler…     

                              ELİF AKDOĞAN 
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İnsanın toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı ve dürüst 
davranabilmesi, düşünce gelişiminin yanında, bedensel ve ruhsal gelişimine de bağlıdır. 

Bedensel yönden sağlıklı olan insan biz duygusunu geliştirerek, takım ruhunu ve kendine güve-
nini kazanmış, milli ve manevi amaçların niteliklerini taşıyan, küçüklerini seven ve koruyan, bü-
yüklerine saygılı, vatanını ve milletini seven, başta Atatürk olmak üzere Türk büyüklerini kendine 
örnek alan, davranışlarını kontrol edebilen, DOĞRU, TEMİZ, DÜZENLİ, ÖZ GÜVENİ GELİŞMİŞ, 
DİSİPLİNLİ, özgür zamanlarını yararlı ve zevkli çalışmalarla değerlendirebilen birer vatandaş 
olarak yetişmelerinin gerektirdiği her türlü organize fiziksel faaliyetler Beden Eğitimi çalışmala-
rıyla gerçekleştirilmektedir. 

Kişisel Yönden Sporun Önemi: 
İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları kazandırır. 
Kültürel zevk, duyarlılık sağlar. 
Serbest zamanları değerlendirme davranış ve becerileri kazandırır. 
Toplumsal Yönden Sporun Önemi: 
Yeni bir gün ve faaliyete istekli ve kuvvetli başlamayı sağlar. 
Toplumsal sorumluluğu geliştirir. 
Kendini kontrol etmeyi, başkalarına kurallara saygıyı öğretir. 
Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretir. 

Birlikte olma, birlikte iş yapma ve bireyin toplumda kendisini belirlemesine olanak verir. 
Gençler için Spor Eğitiminin Önemi: 
Spor etkili ve çekici bir eğitim unsurudur. 
Bireyi topluma hazırlar. 
Kişiyi toplumun en önemli ve onurlu bir üyesi yapar. 
Genç nesillerin yapıcı, yaratıcı ve üretici olmasında sosyal kaynaşma ve kültürel kalkınmaya 
büyük etkisi olmaktadır. 
Spor bir tedavi yöntemidir. 
Toplumların eğitim ve kültür düzeylerini artırır. 
Başarıyı arttıran en önemli husustur. 
İyi alışkanlıklar edinmede önemli bir rolü vardır. 
Kişilere statü kazandırır, gelir düzeylerini artırır. 
Bir rekabet, mücadele, işbirliği ve uyum sağlar. 
Spor kötü alışkanlıklardan daha kolay kurtulmaya yardımcı olur. 
Ulusal ve Uluslararası İlişkilerde Sporun Önemi: 
Spor, iç ve dış turizmin gelişmesine katkıda bulunur. 
Spor, diplomasi alanında kendisini kabul ettirmiştir. 
Çağımızda spor bir bilim olarak ele alınmıştır. 
Spor, kültürün ayrılmaz bir parçasıdır.

SPOR
BEDEN EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
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Okulumuz lise basketbol takımları 2015-2016 öğretim yılını başarılarla tamamladı. Okulumuz 
Lise genç erkek A ve Lise genç kız B takımlarımız ŞAMPİYON olarak başarılı bir sezon geçirdiler. 
Ayrıca okulumuz Genç erkek B takımı Kayseri 3.’sü ve kulüp takımımızın yıldız erkek takımı da 
Kayseri 2.si olarak bizleri gururlandırdılar.

Genç erkek A takımımız Erzincan’da yapılan grup maçlarında Kayseri’yi ve okulumuzu en iyi şe-
kilde temsil ederek 8 takımın bulunduğu grubu 1. Olarak tamamlayarak Samsunda düzenlenen 
Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanıp, şehrimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etti-
ler. 2015-2016 sezonunda basketbol branşının yanı sıra diğer branşlarda da TED koleji rüzgarı 
esti okulumuz genç erkek hentbol takımımız kayseri 2.’si olarak sezonu başarıyla tamamladı. 
Bireysel spor branşlarında da adından söz ettiren okulumuz, yüzme branşında ödüle doymadı. 
Öğrencimiz Ahmet Tarık Kaplan 50m ve 100m serbest,50m kelebek ve 50m kurbağa yarışla-
rında 1. olarak 4 Altın madalya ile okulumuzu en iyi şekilde temsil etmiştir.  

EFSANE GERİ DÖNDÜ…
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TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Öğrencimiz Yiğit ASLAN, 
İtalya›nın Milano şehrinde düzenlenen yüzme şampiyonasında 
200 metre Serbest›te yüzdüğü 2:01:97›lik derecesi ile 13 yaş 
yeni Türkiye rekorunu kırdı. Yiğit ASLAN› ın 2:01:97 ile kırdığı 
200 metre serbest 13 yaş Türkiye rekoru, en son 26 yıl önce 
Derya BÜYÜKUNCU tarafından 2:03:86 ile kırılmıştı. 

Dile kolay, 10 yaşında girdiği havuzda 3 yılda müthiş bir 
gelişme gösteren Yiğit ASLAN, ‘kahramanı’ olarak gördü-
ğü Derya Büyükuncu’nun 200 metre serbestte 1990’dan 
bu yana erişilemeyen 2:01:97›lik derecesi ile 13 yaş yeni 
Türkiye rekorunu kırdı. Henüz 13 yaşındayken ‘idolü’ 
gördüğü kişinin rekorunu kırarak ‘boynuz kulağı geçer’ 
atasözünün canlı kanıtı olan ASLAN, bunun daha başlan-
gıç olduğunu söylüyor. 

Eğitim hayatında da başarılı bir öğrenci olan Yiğit, diğer sporcu 
arkadaşları gibi sporu ve okulu birlikte yürütmekte zorlansa da 
hedefinin ‘olimpiyatta yüzmek’ olduğunu söylüyor. 

“Büyüyünce onun gibi olacağım dediğim Derya Büyükuncu’nun 
rekorunu kırdım. Şimdi onun gibi olimpiyata gidip, sonrasında 
da dünya seviyesinde kürsüye çıkabilmek için çalışıyorum” diyor. 

Öğrencimiz Yiğit ASLAN’ ın başarı hikayesini kendi ağzından siz-
lere ulaştırmak istedik ve Yiğit’le bir röportaj yaptık.

İşte,  Yiğit ASLAN…
13 Yaşında 26 Yıldır Kırılamayan 
Türkiye Rekorunu Kıran 

Gururumuz...

26 YILDIR KIRILAMAYAN TÜRKİYE REKORU 
ÖĞRENCİMİZ YİĞİT ASLAN’DAN GELDİ

YİĞİT ASLAN
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-Yüzme sporuna nasıl başladın? Bize bu süreci biraz anlata-

bilir misin?

*Yüzmeye 10 yaşında başladım. Ailemle birlikte Mersin’de yaşıyorduk. Deniz 
olan bir şehirde yaşamama rağmen yüzmeyi bilmiyordum. AVM’ de gezer-
ken yaz okulu için bir tanıtım broşürü verdiler. Tanıtım broşürünü inceledik-
ten sonra yaz okulunda yüzme kursuna gitmeye karar verdim. İlk derslerde 
tabi ki biraz zorlandım ve korktum ama sonra korkularımı yenerek suya aşık 
oldum. Daha sonra kurstaki başarımı ve azmimi gören bir antrenörün dave-
tiyle bir yüzme kulübünde yüzme sporuna devam ettim. Burada zor antren-
manlardan geçerek yüzmede kendimi daha fazla geliştirdim. Antrenmanlar 
esnasında bizleri izlemek için Kayseri’den gelen yabancı bir antrenörle ta-
nıştım ve bana Kayseri’de yüzmeye devam etmek ister misin diye sordu. 
Ben de teklifini kabul ederek, ailemle birlikte Kayseri’ye geldim ve yüzme 
ile birlikte eğitimimi de daha başarılı bir şekilde sürdürmek için TED Kayseri 
Koleji’ne kayıt oldum. Okulumu ve öğretmenlerimi çok seviyorum. TED’li ol-
manın ayrıcalığını yaşadığım ve TED ailesine katıldığım için çok mutluyum.

-Küçük yaşlardan itibaren başarılı olmak sende nasıl bir 
duygu yarattı?

*Yüzmeyi daha çok sevmeme yol açtı. Başarınca mutlu oluyor-
sunuz ve emeğinizin karşılığını aldığınızı hissediyorsunuz. Çok 
çalışıyoruz. Binlerce kilometre yüzüyoruz. Bunun için de çok 
fazla emek harcıyoruz ve aldığımız başarı da o emeğin karşılığı 
oluyor.

-Türkiye rekoru yolunda nasıl bir yol izledin, neler yap-
tın? 

*Bana göre tek kahraman ailemdir. Bu duruma gelebilmem ina-
nılmaz özveri ve ailemin desteği ile olmuştur. Günde disiplinimi 
bozmadan 3 saatlik zor antrenmanlar yaptım. Hepsinin kombi-
nasyonu ile bu duruma geldim.

-Boş vakitlerinde neler yapıyorsun?

*Bizim aslında pek fazla boş vaktimiz olmuyor. Sadece pazar 
günü tatil yapıyoruz. Neyse ki her şeye zaman ayırabiliyorum. 
Pazar günü arkadaşlarımla buluşuyorum. Onun dışında yüzme-
den ve okuldan vakit kaldıkça derslerime çalışıyorum.

Rekortmen öğrencimiz Yiğit ASLAN’ a teşekkür ediyoruz ve ba-
şarılarının devamını diliyoruz.
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Tüm dünyada ünlü matematik sabiti “pi sayısı” için düzenlenen etkinlikler doğrultusunda 14 Mart 2016 Pazartesi günü “Dünya Pi 
Günü”  okulumuzda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Okul konferans salonunda öğrencilerimizin matematiğin eğlenceli yanlarıyla 
buluştuğu heyecan dolu yarışmalar, gösteriler ve sunumlar eşliğinde “Pi Günü” programı gerçekleştirildi. Pi günü etkinlikleri 
sadece programla sınırlı kalmayarak okulumuzun her köşesinde ayrı bir etkinlikle eğlenceli dakikalara dönüşerek herkese güzel 
anlar yaşatıldı.  Okulumuz yemekhane personeli tarafından hazırlanan pi sayısı rakamlarından oluşan kurabiyeleri öğrencilerimiz 
neşe içinde yedi. Konferans salonu girişi “Pi Günü”  temasına uygun olarak balon, poster ve öğrencilerin çalışmalarının sunulduğu 
pi panolarıyla süslendi. Konferans salonundaki etkinlikler öncesinde öğrencilerimize çekiliş kartları dağıtıldı ve program içeresin-
de yapılan çekilişte şanslı 10 öğrencimize okulumuzun renkleri ile hazırlanmış pi t-shirtleri hediye edildi.   
Pi programı etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencilerimizin hepsi kendi el emekleri ve yaratıcılıklarıyla bu güzel günün an-
lamlandırılmasında katkıda bulundular. Mart ayı içerisinde okulumuzun tüm 5, 6 ve7. Sınıf şubelerinin katıldığı “EN GÜZEL Pİ 
PANOSU” yarışmasında 11 Mart 2016 tarihinde matematik öğretmenlerimizin incelemeleri sonucunda 5. Sınıflarda 5/B sınıfı, 6. 
Sınıflarda 6/C sınıfı, 7. Sınıflarda 7/B sınıfı birincilik elde ederek ödüllendirildiler.
Öğrencilerimizin matematiğin heyecanlı, keyifli yanlarını keşfetmelerini sağlamayı ve tüm kaygılarından ve korkularından arınarak 
zihinlerinde güzel bir anı bırakabilmeyi amaçlayan programda öğrencilerimiz üç ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda 
kıyasıya bir rekabet içerisinde yarışırken doyasıya eğlendiler.  Su doku yarışmasında 8/E sınıfından Erdal Mert ŞENCAN, kare 
karalamaca yarışmasında 6/B sınıfından Ezgi AKKUŞ,  pi ezber yarışmasında 6/E sınıfından İrem AYDEMİR birincilik kazandı. 

Ayrıca bu güzel günde okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz gösterdikleri nezaket ile 3 dakika 14 saniye içinde Pİ hecesi ile başlayan kelime bulma yarışmasını oynayarak pi günü heyecanına 
ortak oldular.
Matematiğin aslında farkında olmadığımız birleştirici etkisinin tüm etkinliklere yansıdığı program doğrultusunda çalışmalarda görev alan, etkinliklere katkıda bulunan, emekleriyle ve gösterdikleri 
özveriyle dolu dolu bir program hazırlayan öğrencilerimizi kutluyoruz.

MATEMATİK
TED KAYSERİ KOLEJİNDE Pİ GÜNÜ COŞKUSU
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Okulumuzda TÜBİTAK-Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı hazırlık çalışmaları son hızıyla devam etmektedir. Matematik olimpiyatlarına hazırlanmak üzere 15/02/2016 tarihinde yapılan seçme 
sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilerimizle 07/03/2016 tarihinde etüt çalışmaları başlatılmıştır. Matematik öğretmeni Seda ÖZDEMİR rehberliğinde devam eden etütlerde, ortaokul matematik 
olimpiyatları müfredatı doğrultusunda öğrencilerimiz “Geometri”, “Sayılar Teorisi”, “Sonlu Matematik”, “Analiz- Cebir” alanlarında çalışmalarını sürdürmekte ve olimpiyat soruları çerçevesinde 
hazırlanan çalışma kâğıtları ile öğrendikleri teorik bilgileri uygulama alanı bulmaktadır. Ayrıca süreç içerisinde matematik olimpiyatlarına hazırlık stratejileri, çalışma ve problem çözme teknikleri 
öğrencilerimizle paylaşılmaktadır. Etkili bir çalışma programı içerisinde disiplinli bir şekilde hazırlıklarını sürdüren öğrencilerimize çalışmalarında başarılar dileriz. 

TED KAYSERİ KOLEJİNDE TÜBİTAK ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATLARI 
HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR
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OKUL GEZİLERİ

RENKLİ MATEMATİK 
DÜNYASI’NA YOLCULUK

İSTANBUL 
Okulumuz 7. Sınıflarda öğrenim gören öğ-

rencilerimiz için günübirlik İstanbul Rahmi 

M. Koç Müzesi›nde eğitim gezisinin yanı 

sıra   “MİNİATÜRK” ve “PANORAMA 1453 

TARİH MÜZESİ” müze gezileri gerçekleştiril-

mektedir. 

KAYSERİMİZİ 
TANIYORUZ GEZİSİ

Okulumuz 6. sınıflarında öğrenim gören öğ-
rencilerimizin, şehrimizin tarihi coğrafi doğal 
güzelliklerini ve özelliklerini daha yakından 
tanımalarına katkı sağlamak, bu sebeple tarih 
bilincini güçlendirmek, birbirlerini daha ya-
kından tanımaları, kaynaşmaları, öğrencilerin 
çeşitli okul dışı etkinliklere katılmalarını özen-
dirmek, seyahat kültürünü geliştirmek için;

Hacı Kılıç Cami, Gevher Nesibe ,Mimar Si-
nan-Kurşunlu Cami, Milli Mücadele Müze-
si-Kayseri Mahallesi, Kale-Hunat Külliyesi, 
Arkeoloji Müzesi-Kümbet, Sultan Hanı ve Kül-
tepe Kaniş Karum ‘u kapsayan Kayseri gezisini 
gerçekleştirilmektedir.



UZAY KAMPI
İZMİR

Okulumuz 5,6,7. ve 8. sınıflarında öğrenim gö-
ren öğrencilerimizle geleneksel olarak 2 günlük 
dünyada benzerlerinden  sadece üç tane bulunan 
İzmir’de kurulu Uzay Kampına eğitim gezisi düzen-
ledik. Öğrencilerimiz, Uzay mekiği simülatörüyle 
sanal uzay uçuşu yapılmakta, astronot simülatör-
leri, insanlı uzay uçuşlarının tarihçesi, mürettebat 
sistemleri ve temel astronomi uygulamalarıyla hem 
eğleniyor hem öğreniyor..

LIVE IT, LEARN IT
KAPADOKYA 

Okulumuz 5. sınıflarında öğrenim gören 
öğrencilerimizin, İngilizce konuşan reh-
berler eşliğinde Kapadokya’nın gizemli 
tarihini ve doğal güzelliklerini yeniden 
keşfetmek ve İngilizcelerini geliştirmek 
için Derbent Vadisi-Hayal Vadisi, Zelve 
Açık Hava Müzesi, Paşabağ ,Göreme 
Açık Hava Müzesi, Uçhisar, Avanos, 
Güray Müzesi’nden oluşan bir eğitim 
gezisi gerçekleştirilmektedir.



ORTAOKUL

 5. 6. sınıflarda;

MEB’ in yeni programında bu sınıflarda bazı derslerin haftalık ders saati sayılarının artırılmış 
(TÜRKÇE) olması, seçmeli dersler adıyla bazı derslere de (MATEMATİK-FEN BİLİMLERİ) ek saat 
uygulanması ve bakanlığın bu sınıfların müfredatlarında sadeleştirmeye (azaltma) gitmesi ,mev-
cut ders saatlerimizin bu sınıflardaki programın uygulanmasını ve öğrencilerimizin akademik 
olarak yeterli seviyeye gelmelerini sağlamaya yetmektedir.

Bununla birlikte 5. ve 6. sınıf öğrencilerimize Okul Değerlendirme (ODS) Sınavından ve dersler 
bazında yapılan tarama sınavlarından sonra, kazanım eksikliği bulunan konulara yönelik  
‘Tamamlama Etütleri’ (TELAFİ)yapılmaktadır.

Ayrıca Almanca ve İngilizce derslerinde sınıf seviyesinde olmayan öğrencilerimize ve okulumuza 
nakil gelen öğrencilerimize öğretim yılı başında ( eylül ayında) ve öğretim yılı boyunca İngilizce 
Destek Kursları (İDK) verilerek yeterli düzeye çıkmaları sağlanmaktadır.

 

7. sınıflarda;

7. sınıflara 5. ve 6. sınıflara uygulanan kursların yanı sıra isteyen öğrencilerimize 

Türkçe- Matematik- Fen Bilimleri derslerinden hafta sonu (Cumartesi) Akademik Geliştirme 
Kursları yapılmaktadır.

 8.sınıflarda;

Bu sınıftaki öğrencilerimizin Milli Eğitim Bakanlığı’nın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş  
(TEOG) Sınavındaki başarılarını istenir düzeye getirmek amacıyla  22 Ağustos 2016-26 Nisan 
2017 tarihleri arasında hafta içi 16:00-18:00 saatlerinde ve hafta sonu (Cumartesi)  Akade-
mik Geliştirme Kursları yapılmaktadır.

Ayrıca ;tüm sınıflarda öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak, “Okuma Kültürü 
ve Alışkanlığı” nı geliştirme çalışmaları kapsamında ‘Kitap-Sözlük Okuma ve  Etkin Oku-
ma Yöntemlerini Öğrenme’ etkinlikleri yaptırılmaktadır.

TED Kayseri Koleji Vakfı Ortaokulu ve Lisesinde MEB müfredatına göre eğitim öğretim yapılmaktadır. Müfredat dahilinde işlenen 
konulardan sonra yapılan sınavlar ,ölçme ve değerlendirme birimi tarafından değerlendirilir. Eksik kazanımları bulunan derslere 
yönelik Akademik Gelişim Programı (AGEP) hafta içi 16:00/18:00 saatleri arasında yapılır.

Ayrıca TEOG- YGS- LYS hazırlık kursları, veli ve Milli Eğitim Müdürlüğü izinleri çerçevesinde hafta içi (Salı-Perşembe) ve hafta 
sonu (Cumartesi) günleri yapılmaktadır.

Sınıflar düzeyinde kurslarımızın uygulanma şekli şöyledir:
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KURSLAR
TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VE LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK KURS PROGRAMLARI



LİSE

TED Kayseri Koleji Vakfı Lisesi kısımlarında öğrencilerimizin bir üst kuruma hazırlık aşamasında 
öğrencilere daha etkili ve daha iyi bir eğitim verebilmek amacıyla  YGS-LYS ve bir üst sınıfa 
yönelik hazırlık kursları yapılmaktadır.

 9. sınıflarda:

Her eğitim öğretim yılının başında 9. sınıfa yeni başlayan öğrencilere; ders yılı başlamadan 
öğrenciler 3 (üç) hafta önce İngilizce ve Almanca oryantasyon kursuna alınır.

 10 ve 11. sınıflarda:

Ayrıca 10. ve 11. Sınıf öğrencilerimizin içinde hafta sonu okula destek programları düzenlen-
mektedir. Bu kapsamda 11. sınıf öğrencilerimize haftalık 7 saat, 10. sınıf öğrencilerimize ise 
haftalık 5 saat ve 25 haftalık okula destek programı uygulanmaktadır.

10 ve 11. sınıfların müfredat dahilinde işlenen konularından sonra yapılan sınavlar, ölçme ve 
değerlendirme birimi tarafından değerlendir. Eksik kazanımları bulunan derslere yönelik Aka-
demik Gelişim Programı (AGEP) hafta içi 16:00-18:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

YGS-LYS soru müfredatına uygun hazırlık çalışmaları; konu pekiştirme, pratik soru çözümü ve 
geçmiş konuların tekrarından oluşan 10 ve 11. sınıflara yönelik Akademik Gelişim Programı 
(AGEP) cumartesi günleri yapılmaktadır.

 12. sınıflarda:
     
Üniversite Destek Programı (ÜDEP)  TED Genel    Merkezimiz ile koordineli olarak yürütülmek-
tedir. 

Üniversiteye hazırlık kurslarımız (12.sınıf) hafta içi 2 gün 2’şer saat ve hafta sonu 8 saat olmak 
üzere haftalık 12 saat ve toplamda 468 saatlik bir program uygulanmaktadır. ÜDEP kapsamın-
da son sınıf öğrencilerimizin çoğunluğu kurslarımıza katılmaktadır.

Müfredat dahilin de işlenen konulardan sonra yapılan sınavlar, ölçme ve değerlendirme birimi 
tarafından değerlendirilir. Eksik kazanımları bulunan derslere yönelik Akademik Gelişim Prog-
ramımız (AGEP) hafta içi 16:00-18:00 saatleri arasında yapılır.

12. sınıflara yönelik hafta içi 16:00-18:00 arası öğrencilerden ve öğretmenlerden alınan dö-
nütlere göre sınıf bazında programlı etütler yapılır. Ayrıca öğrencilerin eksik kalan kazanımları 
16:00-18:00 arasında ve uygun derslerde birebir çalışmalarıyla telafi edilir.

11. sınıftan 12. Sınıfa geçecek tüm öğrencilere yönelik ders yılının son haftasından başlanarak 
(Haziran ayında) 3 hafta süreyle YGS çalışmaları belirlenen programlar dahilinde yapılır.

Bu çalışmaların 2. aşaması ise ders yılının başında (Eylül ayında) 3 hafta süreyle yapılır.

YGS ve LYS’ ye yönelik deneme sınavları zümrelerin öğretim yılı başında belirlediği sayı ve 
tarihlerde yapılmaktadır. Deneme sınavlarının hepsi  ‘ Türkiye Geneli’ özelliğinde olur.
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Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz, Gülgün Kalpakçı’nın projesinde buluşan öğrencilerimiz ; Osman Uçan, Yener Işık, Berke Arık, 
Beyza Ece Can, Kutay Kırlı, Ceren Benli, Batuhan Özsoy, Necati Koç, Büşra Demir, Buse Soykarcı ve Ali Galip Kulkul, edebiyatı-
mızda unutulmaz yeri olan bu şiirleri kendi duygu ve sesleriyle besleyerek dile getirdiler.

Bir kadın güçlüdür. Gücünü annelikten alır. Üreticiliğinin sınırı yoktur. Hayatın içinde olan her
şey kadınlar olduğunda anlam kazanır. 

Bir kadın sevgidir. İçinde her zaman sevgiyi taşır. Karşılıksız sever çünkü o bir annedir.

Yeryüzündeki her şey bir kadının elinde şekillenir ve bir annenin şefkatiyle beslenir, büyür, gelişir. 
Bu yüce duyguları sizlere en güzel şekilde şiirle aktarabileceğimizi düşünüp kadınlarımızı ve annelerimizi şairlere sorduk.

BİR ANNE TÜM DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLİR
ŞİİR

Nazım Hikmet dedi ki: 
“Ve kadınlar bizim kadınlarımız
Korkunç ve mübarek elleri
İnce küçük çeneleri,kocaman gözleriyle
Anamız, avradımız, yarimiz.”
Bu da yetmedi Nazım’a 
“Hoş geldin kadınım benim hoş geldin
Güldün güller açtı penceremin demirlerinde
Ağladın avuçlarıma döküldü inciler
Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam.” dedi.

Ümit Yaşar Oğuzcan: 
“Oydu başucumda bekleyen.”
Bir su gibi saydam ve sakin

Can Yücel:
“Zormuş analık
Hiç ederek ömrünü adamasıymış 
Hiç kızmaması yüreğin, almayı düşünmeden 
hep vermesiymiş.” diye anlatırken anneliği,
Ataol Behramoğlu 
Annesini kaybedenlerin yüreğine dokunmuş:
“Annem yok artık beni düşünen kalbi yok
Onu yüreğimin üstüne nasıl bastır-
mak istediğimi bilemeyecek.”
Bekir Coşkun 
“Bir Kadın Gittiğinde” şiiriyle kadınların hayatımızdaki yeri-

ne ve yokluklarının oluşturacağı boşluklara dikkat çekmiş.

“Varmadan sekizine, ergin oldu Ünzile
Hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana 
Bir gül gibi al ve narin 
Bir su gibi saydam ve sakin
Susar kadın Ünzile.” diyen Aysel Gürel ise çocuklu-

ğunu yaşayamadan kadın olan ve çocuk yaşta anne olan 

kadınlarımıza seslenmiş.
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“ Çocukluğumuzda İz Bırakanlar” adlı 
müzikal şiir dinletisi 1 Nisan 2016 ta-
rihinde sahnelendi. Şiir dinletimizde 
5,6,7. sınıf seviyelerinde  okuyan öğren-
cilerimiz görev aldı.

Dinletimizle yetişkin izleyicilerimizi ço-
cukluk ve gençlik yıllarına ait anılarına 
yolculuğa çıkarmak istedik .Kıymetli 
çocuklarımızın bir kısmı  bu yolculukta 
ebeveynlerine sahnedeki performansla-
rıyla bir kısmı da seyirci  koltuklarında 
izleyici olarak eşlik ettiler.

Sahnemizde hayatımızda iz bırakan şi-
irlere,yöresel ağızla atışmalara ,tiyatro 
tadında canlandırmalara ,şarkılara yer 
verdik.

Şiir dinletimiz Türkçe Öğretmenleri Elvan 
Akkan, Asuman Aytekin, Emine Gönen, 
Melda Gençel rehberliğinde hazırlanıp 
sunuldu.

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

“ ÇOCUKLUĞUMUZDA İZ BIRAKANLAR ” 
MÜZİKAL ŞİİR TİYATROSU



Okul öncesi yaş döneminde çocukların gördükleri ve tanıdıkları 
ilk kurum ailedir.

Aile, çocuk için bir örnektir ve önemli bir yere sahiptir.

Her aile çocuklarının iyi bireyler olarak yetişmesini ister. Ço-
cuklarımızın değerlere sahip bireyler olarak yetişmesinde aile-
nin ve öğretmenlerinin sorumlulukları vardır. 

Kişisel değerler yaşamın anlamıdır. Toplumsal değerler ve  
evrensel değerler ise uluslararası düzeyde birlikte yaşama, 
hoşgörü insan hakları ve demokratik vatandaşlık açısından 
önemlidir.

Eğitimde önemli amaçlardan biri, sosyal uyum becerilerine 
sahip, bireyler yetiştirmek ve Etik davranan ve düşünen ,sevgi, 
saygı, hoşgörü, insanlık onuru gibi temel davranışları kazan-
dırmaktır.

Kısacası değerlerimiz sosyal yaşamımızın bir parçasıdır. De-
ğerler eğitiminin olumlu yaptırımları olan yol gösterici bir yanı 
vardır bu nedenle değerlerimiz doğru bir şekilde kazandırıldı-
ğında, çocuklarımızın sosyal uyumları kolaylaşır ve yaşamları 
anlam kazanır.

Değerler eğitiminin bir   başka  amacı ise toplumdaki ahlaki 
ve etik davranışların düzelmesine  yardımcı olmak, toplumun 
daha güvenilir ve mutlu hale gelmesine katkı sağlamaktadır.

Okulların da, toplumun değerlerini öğretmek, bireylerin bu te-
mel değerler çerçevesinde davranış geliştirmesini sağlamak 
ve uygulamakla ilgili görevleri vardır.

Özetlersek, kazandıracağımız değerlerin adı ne olursa olsun 
çocuklarımız, kendi gelişim düzeylerine en uygun alanı seçip  
ve kendine göre yorumlayacaktır. Unutmayalım ki  okulöncesi 
yaş döneminde somut kavramlar ön plandadır. İyi örnek olarak 
onlara, saygı, sevgi, hoşgörü, sabır, misafirperverlik, nezaket 
kuralları, yardım etme, sorumluluk, dostluk, paylaşma, dürüst-
lük gibi kavramları davranış olarak kazandırabiliriz.

OKUL ÖNCESİ YAŞ  DÖNEMİ ve  DEĞERLER EĞİTİMİ
OKUL ÖNCESİ

yıl sonu gösterisi drama grubumuz

yıl sonu gösterimizde öğrenciler 
hediyelerini ögretmenlerinden aldılar
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ingilizce - almanca dil günleri

almanca dersimizde hayvanları tanıdık yöresel lezzetlerimizden mantı 
yapma etkinliğimiz

yıl sonu gösterisinde değerlerimizden 
millet sevgisini anlatan dramamız

alman halk dansı grumuzun 
gösterisinden bir kare

dünya danslarıyla barışın önemini vurguladık

yıl sonu gösterisinden 
ingilizce grubumuz

uzay ve gökyüzü temamızda 
oluşturduğumuz roketlerimiz

yıl sonu gösterimizin minik rockstarlar

dengede durmayı paraşüt 
oyunuyla deneyimledik

değerlerimizi Kıvrık' ın maceralarıyla 
ögreniyoruz
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özgüven ve dil gelisimini desteklediğimiz yıl 
sonu gösterimiz mutlulukla son gerçeklesti



08 Nisan 2015 Cuma günü gerçekleşen  “Okuma Şenliği”  etkinliğimizde Drama, Ritim, Dans, 
İngilizce Koro &  Drama,  Almanca Dans ile Halk Oyunları gruplarımız sahne almışlardır. 

Değerli velilerimiz tarafından büyük beğeniyle izlenen gösteri sonrasında öğrencilerimiz sınıf 
öğretmenleri tarafından Okuma Belgelerini ve sürpriz hediyelerini sınıflarında almışlardır. 

Bu akşamın hayatlarının unutulmaz anıları arasına gireceğini umut eder, tüm öğrencilerimize 
hayatları boyunca mutluluklar dileriz. 

OKUMA ŞENLİĞİ
Sınıf Öğrencilerimizin Okuma Şenliği Coşkusu
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Kampüsümüz içerisinde üç etapta ve 3 yıl içerisinde tamamlanması planlanan,
Birinci etap 5.500 m2 ilkokul,
İkinci etap 4.800 m2 yüzme ve spor kompleksi,
Üçüncü etap 8.500 m2 ortaokul,
bloklarının inşaatı için mimari proje çalışması Prof. Dr. Celal Abdi GÜZEL (ODTÜ) ve Doç. Dr. Lale ÖZGENEL (ODTÜ) tarafından yapılmış idi.

30 Haziran 2016 tarihinde, yüklenici firma olarak Seramim yapı şirketi ile Birinci etap ilkokul bloğu, inşaatı için imzalanan sözleşmenin hemen sonrasında, temel kazısı ile inşaat çalışmalarına 
başlanmıştır. İnşaatın kontrollük hizmetleri Mimar Eda VELİBAŞOĞLU tarafından yürütülmektedir.
Binamız; bodrum, zemin, 1, 2, 3 ve çatı katı ile beraber toplam 6 kattan oluşmaktadır. İnşaatı süren ilkokul bloğunun içerisinde;
Anaokulu hazırlık ve anaokuluna ait 6 derslik ve ilköğretim 1., 2., 3., 4. sınıflarına ait
20 derslik mevcuttur. Ayrıca, fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, müzik dersliği ve görsel sanatlar dersliğinden oluşan 4 sınıf ile birlikte, toplamda 30 sınıf bulunmaktadır. 

YENİ OKUL PROJEMİZ
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Vakıf yönetim kurulu tarafından görevlendirilen inşaat komisyonu üyelerimiz ADNAN TURGUT, 
MURAT KÖMÜRCÜ ve MEHMET ERCİYES her sabah okulda yoğun bir çaba ve mesai har-
cayarak,   ilkokul binasının temmuz sonunda bitirilip, 2016-2017 eğitim öğretim yılı başında 
hizmete alınması için uğraş vermektedirler.

60 m2 alana sahip sınıflar son derece büyük ve ferah olup, MEB ve TED inşaat kriterleri dikkate alınarak projelendirilmiştir.
Bodrum katta, bu bina içerisinde eğitim görecek yaklaşık 500 öğrencimizin yemek yiyebileceği bir alan tasarlanmıştır. Okul yemekhane mutfağında hazırlanan yemekler burada öğrencilerimize 
servis edilecektir. Zemin katta anasınıfı derslikleri, 1. ,2. ,3. katlar da ilkokul derslikleri, çatı katında ise 200 kişilik bir konferans salonu ve etkinlik odaları mevcuttur. Her katta kız ve erkek öğrenci 
wc leri ile bay ve bayan öğretmenler wc leri bulunmaktadır.
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Birimimiz TED Kayseri Koleji Vakfı Okullarında öğrenim gören öğrencilerin temel disiplinlerdeki 
akademik gelişimlerini, kazanım ve beceri odaklı uygulamalarla ölçerek takip etmektedir.          
Birimimizin  amacı, eğitimde kullanılan ölçme araçlarının hazırlanması, geliştirilmesi, bu araç-
ların kullanılmasından elde edilen puanların yorumlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve bu 
yolla öğretim programları ile öğretim faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesidir. Bu çalışma-
lardaki bir önemli  hedefimizde öğrenmeyi öğretmektir.

Okulumuzda uygulanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel amacı, öğretim faaliyetlerinin 
kalitesini artırmaya yönelik projeler planlamak, her öğrenciyi, kendi bireysel farklılığı göz önün-
de tutularak en üst düzeye çıkarmaktır. Bu amaçla, okulumuzda uygulanan sınıf içi etkinlikler, 
ödevler ve tüm değerlendirmeler, öğrencilere üst düzeyde düşünme becerisi kazandırmaya ve 
öğrendikleriyle günlük yaşam arasında bağlantı kurmasına yönelik yapılandırılmaktadır. 

Çeşitli etkenlerden dolayı, öğrenciler tüm öğrenme-öğretme faaliyetlerini her zaman tam 
planlandığı gibi kazanamayabilir. Bu durumda, belli periyotlarla, amaçlarımız doğrultusunda 
ne derece ilerleyebildiğimizi tespit etmek için alternatif ölçme-değerlendirme(projeler, per-
formans görevi, öğrenci ürün dosyaları, vb.) araçlarını da kullanarak öğrencilerin bilgiyi nasıl 
yapılandırdığı ve üst zihinsel becerilerini ne kadar geliştirdiğini öğrenim süreci içinde değer-
lendirmekteyiz.

Birimimiz yapılan tüm uygulamalar sonrası yöneticilerimiz, ilgili zümre öğretmenleri ile tek tek 
görüşmeler yaparak, sonuçlara yönelik paylaşımlarda bulunur. Öğrenme düzeyi belirlenen %’in 
altında olan kazanımları, konuları eksik öğrenmeleri belirler. Eksik kazanımların telafisi için 
belirlenen öğrencilere telafi etütü hazırlanır.

Dönem içinde yapılacak uygulamaları ve yapılan uygulamaların sonuçlarını velilerimiz ve öğ-
rencilerimizle paylaşılması aşağıdaki gibidir.

• Yıllık sınav takvimimiz internet sitemizde ilkokul-ortaokul ve lise olarak sınav tarihleri 
bölümde yayınlanmaktadır.

• Değerlendirmesi okulumuz bünyesinde yapılan uygulamalar(Türkiye Geneli sınavlar ve TED 
Genel Merkezi sınavlar hariç)velilerimizle SMS yoluyla paylaşılmaktadır.

• Öğrenci Bilgi sistemimiz aracılığıyla (K12NET) tüm uygulamalarımızın sonuçları, analizle-
ri(kazanım eksikleri-sınıf okul ortalamaları vb.) öğrenci-veli ve öğretmenlerimizle anlık olarak 
paylaşılmaktadır.

• Sınav sonrasında öğrencilerimize kazanım, okul sıralaması, okul başarısına göre oluşturul-
muş karşılaştırmalı grafiklerin bulunduğu ayrıntılı karneler verilir. 

• Bir üst öğrenime geçiş için yapılan sınavların sonuçları ve öğrenci başarıları detaylı ola-
rak internet sayfamızda yayınlanmaktadır. (Ortaokul-TEOG Başarılarımız / Lise –YGS-LYS 
başarılarımız.)

• Birimimiz Anaokulu, İlkokul, ortaokul ve lise bölümlerimizde faaliyet göstermekte olup TED 
Genel Merkezi Ölçme Değerlendirme Koordinatörlüğüyle işbirliği içinde uygulamaları planlar ve 
uygular. Dönem içi faaliyetlerimiz aşağıdaki gibidir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARI SINAV UYGULAMALARI
SINAV ADI SINIF DÜZEYİ AÇIKLAMA

HAZIR BULUNUŞLUK UYGULAMASI 5-6-7-8-9 ÖĞRENCİLERİMİZİN OKULA MOTİVASYONLARINI ARTTIRMAK VE SINIF SEVİYELERİ HAKKINDA ÖĞRETMENLERE BİLGİ 
VERMEK AMACIYLA ÖNCEKİ SENELERDE YAPILAN SINAVLAR KARIŞTIRILARAK HAZIRLANAN UYGULAMADIR.

KAZANIM DEĞERLENDİRME UYGULAMASI
(1. DÖNEM-2.DÖNEM)

5-6-7-8 TED GENEL MERKEZİMİZ TARAFINDAN UYGULANAN MEB KAZANIMLARINA ULAŞMA DÜZEYİNİN ÖLÇÜLDÜĞÜ UYGU-
LAMADIR.(TÜRKİYE GENELİ)

TEMEL BECERİ UYGULAMASI 4-5-6-7-8
TED GENEL MERKEZ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME, ELEŞTİREL DÜŞÜNME GİBİ GÜNLÜK YAŞAM 
BECERİLERİNİ ÖLÇMEK AMACIYLA AÇIK UÇLU VE ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARIN BİR ARADA KULLANILDIĞI UYGU-
LAMADIR. (TÜRKİYE GENELİ)

OKUL DEĞERLENDİRME SINAVI (1-2-3-4) 4-5-6-7-8 ÖĞRENCİLERİMİZİN MEB KAZANIMLARINA ULAŞMA DÜZEYLERİNİ ÖLÇEN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ VE ÖLÇME 
DEĞERLENDİRME UZMANIMIZIN BİRLİKTE HAZIRLADIĞI UYGULAMADIR. DÖNEMDE İKİ KERE UYGULANIR. 

DENEME SINAVI 5-6-7-9-10-11 ÖĞRENCİLERİMİZ BİR ÜST ÖĞRENİME HAZIRLAMAK İÇİN FARKLI YAYIN KURULUŞLARINDAN TEMİN EDİLEN UYGU-
LAMALARDIR.

KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI(1-2-3-4) 9-10-11 ÖĞRENCİLERİMİZE ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ İLE BİRLİKTE HAZIRLADIĞIMIZ  UYGULAMADIR.DÖNEMDE İKİ KERE 
UYGULANIR.

OKUMA ETKİNLİĞİ 1-2-3 ÖĞRENCİLERİMİZİN DİNLEDİĞİNİ ANLAMA BECERİLERİNİ ÖLÇEN ÖLÇME DEĞERLENDİRME UZMANI TARAFINDAN 
HAZIRLANAN VE UYGULANAN SINIF İÇİ ÇALIŞMADIR. DÖNEMDE BİR KERE YAPILIR.

TEOG DENEME 8.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİ TEOG SINAVINA HAZIRLAMAK İÇİN OKUL GENELİ VE TÜRKİYE GENELİ DENEMELERDİR.(TED GENEL 
MERKEZİ İŞBİRLİĞİYLE)

YGS-LYS DENEME 12.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİ YGS-LYS SINAVINA HAZIRLAMAK İÇİN OKUL GENELİ VE TÜRKİYE GENELİ DENEMELERDİR.(TED 
GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİYLE)

TARAMA SINAVLARI 5-6-7-8-9-10-11-12 ÖĞRENCİLERİMİZ HER İŞLEDİĞİ KONUDAN / ÜNİTEDEN SONRA DERS ÖĞRETMENİ TARAFINDAN UYGULANAN TES-
TLERDİR.

LEVEL EXİT EXAM(LEE)/ END OF YEAR EXAM(EYE) 4-5-6-7-8-10 TED GENEL MERKEZİ İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME SINAVI(TÜRKİYE GENELİ)

TÜRKÇE-MATEMATİK ÇALIŞMA YAPRAĞI 1-2-3
ÖĞRENCİLERİMİZİN MEB KAZANIMLARINA ULAŞMA DÜZEYLERİNİ BELİRLEDİĞİMİZ ÖLÇME DEĞERLENDİRME UZ-
MANI TARAFINDAN HAZIRLANAN VE UYGULANAN ÇOKTAN SEÇMELİ VE AÇIK UÇLU SORULARIN YER ALDIĞI UYGU-
LAMADIR.

  Şeyda SEVİNÇ
İlkokul-ortaokul Ölçme Değerlendirme Uzmanı

Recep Saygın TUTKA
Lise Ölçme Değerlendirme Uzmanı



TED Kayseri Koleji Mezunlar Derneği, 1988 yılında Adil TAŞÇI, Osman ÇİLSAL, Tufan TURAN, Gonca GÜNDOĞDU, M. Cemal ŞAPÇI, Adnan TURGUT ve Ömer YAĞMUR tarafından kurulmuştur.
Derneğimiz TED Kayseri Koleji’nin ilk, orta ve lise öğretim okullarında eğitim görenleri bir araya toplayarak, üyeler arasında sosyal dayanışma sağlamak, üyelerin kişisel ve mesleki gelişimine 
katkıda bulunmak, üyelerin kendi aralarında sportif, sanatsal ve bilimsel aktivitelerle sosyalleşmelerini sağlamak ve okullarına destek olmak amacıyla kurulmuştur.
 
Derneğimizde bugüne kadar Mustafa İmamoğlu (1996-2000), Adnan Turgut (2000-2002), Mesut Eralemdar (2002-2003), Celal Turgut (2003-2010), Mehmet Erkiletlioğlu (2010-2016) başkanlık 
yapmıştır. Şu anda  ise derneğimizin başkanlık görevini Ahmet Eskici devam ettirmektedir.

Misyonumuz

Okulumuz mezunlarını ve üyelerini okulumuzla bağlarını güçlendirerek farklı platformda buluşturmak ve kaynaştırmak.

Sosyal, kültürel, sportif ve mesleki alanlarda öğrencilerimiz ile okulumuz mezunlarını bir araya getirerek yaratıcı etkinliklere imza atılmasını sağlar.

Okulumuz mezunlarını, kültürel, sosyal ve mesleki birikimlerini, okulumuzun gelişimine katkıda bulunabilecek şekilde kullanabilmeleri adına faaliyetler düzenler.
Sürdürebilir iletişim ağı oluşturarak kaynaşma ve birliktelik sağlar.

Vizyonumuz

Derneğimiz, okulumuzun köklü geçmişinden aldığı güçle ve çağdaş değerleri ile geçmişten geleceğe mezunlarımızı birliktelik çatısı altında 
toplayarak TED ruhunu yaşatmak ve dinamik, modern yapısını koruyarak üyesi olmaktan daima onur duyulan örnek bir dernek olmaktır.
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TED KAYSERİ KOLEJİ 
MEZUNLAR DERNEĞİ



TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARINDA GELENEKSEL BİLİM ŞENLİĞİ 15. YIL
BİLİM GÜNLERİ

TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği bilim şenliğinde öğ-
rencilerimiz hem meraklarını hem de yaratıcılıklarını sergilemektedir.15 yıldan bu yana bilim 
şenlikleri ile öğrencilerimizde zaten doğal olarak bulunan bilimsel merak duygusunun üst se-
viyelere çıkarılması, eğitim programı dahilinde teorik olarak öğretilen bazı konuların pratiğe 
dökülmesi, çeşitli konularda öğrencinin bilgi seviyesinin arttırılması, takım çalışması ve sunum 
deneyimlerinin arttırılması, el becerilerinin geliştirilmesi ve araştırma becerilerinin ilerletilmesi 
amaçlanmaktadır.

Bu yıl da geçtiğimiz on dört yılda olduğu gibi, büyük bir heyecan ve mutlulukla projelerimizi 
sergiledik. 6 Mayıs 2016 tarihinde, kapalı spor salonunda gerçekleştirdiğimiz bilim şenliğinde 
öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve de velilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da 
büyük bir ilgi ve heyecanla projelerimizi izlediler.
 
Hazırladıkları proje ve çalışmaları bizlerle paylaşan öğrencilerimize, rehberlik yapan öğretmen-
lerimize, serginin düzenlenmesinde yardımlarını esirgemeyen idarecilerimize ve bütün persone-
limize teşekkür ediyor, nice 15 yıllar diliyoruz.
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Cem ALPASLAN / Biyoloji Öğretmeni
Aslıhan ORHAN / Fen Bilgisi Öğretmeni
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TED‘DE YABANCI DİL
İNGİLİZCE

Class Dojo Monster Desc Dign Contest (Karakter 
tasarımı yarışması)
2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz ClassDojo karakter tasarımı ya-
rışmasına katılmış ve kendi hayal ettikleri Dojo karakterini 
çizmiş, boyamış ve karakterleri hakkında İngilizce cümleler 
yazarak yazma becerilerini geliştirmişlerdir.
 Yarışma sonucunda seçilen karakterler ClassDojo Mojo 
ve Katie videolarında yer alacaktır. Yarışmaya katılan öğ-
rencilerimize ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize 
çok teşekkür ederiz.

Classdojo Başari Sertifikalar
Öğrencilerin olumlu davranışını pekiştirmek, olumsuz davranışlarını azaltmak ve daha neşeli sınıflar oluşturmak amacıyla 
kullanılan “ClassDojo” sisteminde 100, 200, 300 ve 400 Dojo puanına ulaşan  Anasınıfı, 1. 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencilere 
başarı sertifikaları verildi. Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

İngilizce Drama Kulübü
Bu yıl İngilizce drama kulübümüz Ümit Ersaydı ve Seda 
Yıldız rehberliğinde 3. ve 4. Sınıflardan oluşan 17 öğrenci-
mizle ‘Goldilocks and the Three Bears’ adlı müzikali başa-
rıyla sahnelemişlerdir. Öğrencilerimiz bir yıl boyunca büyük 
bir hevesle çalışmışlar, hem eğlenmiş hem de İngilizce 
pratik yapma fırsatı bulmuşlardır.
Oyunumuzu yıl sonunda yapılan İngilizce festivali kapsa-
mında gerek okul öğrencilerimiz gerekse velilerimiz beğe-
niyle izlemişlerdir.

2015-2016 eTwinning Proje Kulübü
2015-2016 eğitim-öğretim yılında proje kulübünde İngilizce 
öğretmenlerimiz Zuhal YILDIRIM ve Ebru HATO rehberliğin-
de 3. ve 4. sınıflarda 12 öğrencimizin katılımıyla ve 7 proje 
ortağımızla (Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, İtalya, 
Bulgaristan ve Romanya), ‘’Set (Secret European Treasures) 
off for an Adventure’’ adlı proje yürütülmektedir.
Projenin amacı; diğer ülkelerin görülmesi gereken güzellik-
lerini, o ülkelerin efsane ve gelenek-göreneklerini araştır-
mak ve kültürel mirası hakkında bilgi edinmektir.

E-Twinning  Şarkılı Oyun Projesi
Şubat-Mart 2016 tarihlerinde İngilizce  
öğretmenimiz Gökçe Özge KARALAR rehberliğinde  1.Sınıf 
öğrencilerimizden oluşan 15-18 kişilik bir grup,  8 ülkeyle 
ortaklaşa e-twinning projesi gerçekleştirdi. Estonya, Litvan-
ya, Bulgaristan,Yunanistan, Türkiye, Polonya, Letonya ve 
İtalya’nın katılımıyla gerçekleştirilen projede her ülke kendi-
ne ait bir şarkılı oyunu paylaştı. Bu paylaşımların sonucunda 
her ülke diğer ülkenin şarkılı oyunlarını izleyerek bir seçim 
yaptı. Seçtikleri ülkenin şarkılı oyununa çalışan öğrenciler bu 
oyuna ait video çekimi yaptılar ve performanslarını diğer ül-
kelerdeki arkadaşlarıyla paylaştılar.  Okulumuz öğrencileri de 
Şubat ayında, ülkemizden Yağ Satarım Bal Satarım oyununu 
sergilediler ve katılımcı ülkelerle video aracılığıyla bu oyunu 
paylaştılar. Bu oyunlarıyla bir çok olumlu yorum aldılar. Mart 
ayında ise seçtikleri, Litvanya’ya ait “Ozka” şarkılı oyununu 
çalıştılar. Performanslarını video aracılığıyla diğer ülkelerle 
paylaştılar. Öğrencilerimiz bu oyunu oynarken çok eğlendi-
ler. Farklı bir ülke ve kültüre ait oyunu, o ülkeye ait olan dili 
kullanarak söyleyip oynamak onlar için çok ilgi çekiciydi. Çok 
başarılı bir performans sergilediler.
Oyunlar özellikle de şarkılı oyunlar çocukların psikolojik ve 
fiziksel  gelişimi için  büyük önem arzetmektedir. Bu proje 
sayesinde öğrencilerimiz farklı bir ülkeye ait oyunu öğre-
nerek kültürel anlamda da bir farkındalık yakaladılar.Hem 
eğlendiler hem de öğrendiler. Emeği geçen tüm öğrencileri-
mize çok teşekkür ederiz. 

“Oxford Big Read” Kitap Okuma Yarışması
Bu yıl 6.sı düzenlenen Oxford Big Read 
yarışmasının 2016 Mart ayında yapılan 2. Raunduna TED 
Kayseri Koleji İlkokulu olarak Anasınıfı1.,2.,3., ve 4. sınıflar 
katılmıştır. Öğrencilerin okul dışında kitap okuma alışkan-
lıklarını teşvik etmek ve İngilizce eğitimine katkıda bulun-
mak amacıyla gerçekleştirilen yarışma farklı kategorilerden 
oluşmaktadır. Her bir kategori İngilizce Reading, Writing ve 
Vocabulary becerisiyle birlikte hayal gücü ve yaratıcı dü-
şünme becerisi de gerektirmektedir. Projelerini özenle ve 
itinayla yapan öğrencilerimize, bu süreçte öğrencilerimize 
her türlü destek olan velilerimize ve öğrencilerimizi projeye 
hazırlayan ve fedakârlıklarını esirgemeyen öğretmenlerimi-
ze teşekkür ederiz. 

Konuşma Sınavları
Seda, please refer to the English version and rewrite certain 
parts in the following paragraphs. Many thanks!
Konuşma Testleri Anasınıfı, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. 
Sınıf seviyelerinde 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı içe-
risinde yaklaşık olarak 600 öğrenciyle yürütülmektedir. Bu 
testlerde, Anasınıfları ve 1. Sınıf seviyelerinde birinci dö-
nemin başında Türkçe, sonunda İngilizce ve ikinci dönem 
sonunda daha kapsamlı sorularla İngilizce olmak üzere se-
nede 3 kere; 2. Sınıf seviyelerinde birinci ve ikinci dönemin 
sonunda İngilizce olmak zere senede iki kere, 3. Ve 4. Sınıf 
seviyelerinde ise Cambridge Genel Merkezi’nin yaptığı Mo-
vers konuşma sınavı olmak üzere senede bir kere ve Mayıs 
ayında sınavlar yapılmaktadır.
Yapılan bu testlerin amacı her seviyedeki öğrencilerin ko-
nuşma becerilerini ölçmektir. Testlerin sonuçları kaydedilip 
dönem sonu karnelerinde paylaşılmaktadır. Şimdiye kadar 
olan test sonuçlarındaki verilerin de gösterdiği üzere çalış-
malar amacına ulaşmıştır.
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Okuma Bayrami Programi
Okuma Bayramı programımız için; 14 kişilik koromuz 2 
İngilizce şarkı söylediler. Şarkıların isimleri; “I like food” ve 
“I like chicken”. Ayrıca “Madame Tussauds Toys Museum” 
isimli çocuk oyununda 14 kişilik dramada öğrenciler ünlü 
çizgi karakterleri canlandırdılar.

Cambridge English Teacher Training Roadshow
Kayseri’de düzenlenen Cambridge İngilizce Öğretmeni 
Eğitim seminer turuna Ted Kayseri Koleji ingilizce öğret-
menlerimiz 12 Aralık 2015 tarihinde katılmıştır.Tanıtım 
semineri,  öğrencilerini Cambridge ingilizce sınavına ha-
zırlayan öğretmenlere hitap etmekte ve katılımda ki amaç 
öğrencileri bu sınava en iyi şekilde hazırlama konusunda 
öğretmenleri bilgilendirmektir. Oturum, sınav becerilerini 
müfredatla birleştirmek, özel teknikleri ya da ipuçları temel 
alan uygulanabilir becerileri kapsamıştır.

Ted Okullari Bölge Eğitimi Ted Konya Koleji
19 Aarlık 2016’ da TED Konya Koleji’nde gerçekleştirilen  bölge eğitimine  İlkokul biri-
minden 8 İngilizce öğretmenimiz   katımıştır. Seminer İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan 
diğer TED Okullarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sunumlar alanlarının en iyisi olan 
üç öğretmen eğitimcisi tarafından yapılmıştır. Seminer de sunulan konular “Eleştirel Dü-
şünme, Teknolojiyi Etkili Biçimde Müfredata Entegre Etme ve Düşük Seviyeli Sınıflar/Öğ-
renciler ile İlgilienme”dir. Öğretmenlerimiz için çok etkili bir seminerdir. Öğretmenlerimiz 
bu seminer sayesinde İngiliz Dili Eğitimiyle alakalı güncel konularda bilgilerini geliştirme 
imkanı buldular.

II. TED-MEB İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşım 
Seminerleri Başarıyla Tamamlandı!
Türkiye genelinde 15 TED okulu tarafından gerçekleştirilen 
MEB İngilizce öğretmenlerine yönelik 5-8. sınıflarda İngi-
lizcenin iletişim aracı olarak öğretilmesi ve öğrenci mer-
kezli olması amacı ile öğretmenlere sınıf içi uygulamaları 
yaratabilecekleri donanımı kazandırmayı hedefleyen 40 
saatlik ‘TED-MEB İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Se-
minerleri’ nin ikincisi okulumuzda başarıyla tamamlanmış 
ve  bu etkinlik  İngilizce öğretmeni katılımcılar tarafından 
çok beğenilmiştir.
Seminer sonunda katılımcı İngilizce öğretmenlerine sertifi-
kaları okulumuz genel müdürü ve lise müdürü Arif Sırrı Şİ-
RİN, ilkokul müdürü Raci ÜLKE ve ilkokul müdür yardımcısı 
Nilüfer İNDAP tarafından takdim edilmiştir. 
Seminerlerin 4.kademesi 20&21 Nisan 2016 tarihlerinde, 
okulumuz İngilizce öğretmeni ve öğretmen eğitimcisi Zu-
hal YILDIRIM tarafından ‘Toplu Fiziksel Tepki Yaklaşımı’ ve 
‘Yabancı Dil Dersinde Oyun’ konularında 21 MEB İngilizce 
öğretmeninin katılımıyla Lise Etkinlik salonunda gerçekleş-
tirilmiş; Amerikan Büyükelçiliği tarafından görevlendirilen 
US fellow Rosanna ISLES 1.gün, Amerikan Büyükelçiliğin-
de görevli öğretmen eğitimcisi Deborah TURNER 2.gün 
katılarak eğitimlere destek vermişlerdir.

İngilizce Konuşma Kulübü
Kulüp saatlerimizde, daha verimli İngilizce konuşma pratiği 
yapmak amacıyla, eşli çalışmalar, canlandırmalar ve su-
numlar yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin hedef dili daha 
doğal ve daha eğlenceli bir yolla öğrenmeleri için videolar 
da izlenmektedir.

İngilizce Ve Almanca Dil Günleri
Çocuklarımız sınıf içerisinde öğrendikleri etkinlikleri, şarkıları ve oyunları Mayıs ayının ilk 
haftası boyunca gerçekleştirilen İngilizce ve Almanca Dil Günleri Etkinliklerinde heyecanla 
ailelerine sergilediler. Velilerimizin de yoğun katılımıyla birlikte keyifli bir hafta geçirdi. 

İngiliz Folk Dans Kulüb
 3. ve 4. Sınıflardan oluşan 10 öğrencimiz İngilizce öğ-
retmenlerimiz Halime Yümün ve Gökçe Özge Karalar 
yönetimindeki İngiliz Folk Dans Kulübüne katılmışlardır.  
Öğrencilerimiz geleneksel İngiliz Halk Danslarından “No-
nesuch” isimli dansı büyük bir istek ve çabayla yıl boyuca  
çalışmışlardır. Çocuk Bayramı’nda ve İngilizce Festivalinde 
danslarını sergilemişlerdir.  Öğrencilerimiz hem başka bir 
ülkeye ait dansı öğrencmişler hem de eğlemişlerdir. Bu ku-
lüp sayesinde, başka bir kültüre ait dansı öğrenerek kültü-
rel farkındalık oluşturmuşlardır.  Bu klübe emek veren tüm 
öğrencilerimize teşekkür stivali kapsamında gerek okul 
öğrencilerimiz gerekse velilerimiz beğeniyle izlemişlerdir.
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İNGİLİZCE - 5. SINIF

6. SINIF

Hazirlik Siniflarimizla Yoğunlaştirilmiş  Yabanci Dil Eğitimi
Yabancı dil eğitimi konusunda yapılan bir araştırmaya göre bireyler, ana dilleri dışında farklı 
bir dili 13 yaşına kadar daha kolay öğrenebiliyor. 13 yaşından sonra azalan konsantrasyon ve 
oturan dil yapısı yüzünden daha zor öğrenilen yabancı dilin tam anlamı ile öğrenilebilmesi için 
bireylerin dil eğitimi almaları gerekir. Yeni bir dil öğrenmek, zaman içinde geliştirebileceğiniz 
ve bu sayede kendinizi de yenilenmiş, başarılı ve azimli hissetmenizi sağlayacak bir fırsat-
tır. Teknoloji ve iletişimdeki gelişmeler sayesinde, yeni bir dil öğrenmek, size eşsiz kültürleri 
keşfetmenin kapısını açacaktır. Yabancı dil bilmek, bunu yaşayamayan milyonlarca insan-
dan daha “üstün” olduğu mesajını kişinin bilinçaltına göndererek kendine güvenini artırır. 
Bir yazarımız  “Bir yabancı dil bilmeyen, dışarıda yaşamamış, merceğini yerel olana 
sabitlemiş bir ‘aydın’, aydın değildir” diyor.
Eğitim, iş hayatı ya da yabancı bir ülkede ikamet etmek için öğrenilmesi gereken yabancı dil, 
en iyi sadece dil eğitimi veren kuruluşlarda öğrenilebilir. ( İşte bunun  tam adresi)  için en 
doğru adres TED Kayseri Koleji’dir.) TED Kayseri Koleji de bu eğitimi veren en iyi kurumlardan 
bir tanesidir.
Hazırlık programımız dahilinde öğrencilerimiz hedef dili etkin bir şekilde kullanma imkanı 
bulmaktadırlar. Yaparak yaşayarak öğrenmenin, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerininin 
ve farklı zeka türlerinin göz önünde  bulundurulduğu programımızda öğrencilerimiz ikinci bir 
il öğrenmenin artısını yaşamakta ve yaşatmaktadırlar. Aynı zamanda 5.sınıf öğrencilerimizden 
isteyen öğrencilerimiz TOEFL Primary sınavına katılma imkanı bulacaklardır.
“Live it , Learn it“ adlı Kapadokya gezi programımız  kapsamında da öğrencilerimiz öğren-
dikleri dili sınıf ortamı dışında da bir kez daha etkin bir şekilde kullanma ve yaşama imkanı 
bulacaklardır.

Class Dojo uygulamamızla öğrencilerimizin motivasyonunu arttırıyoruz. Raz-Kids online kitap 
okuma programıyla okuma becerilerini geliştiriyoruz. Oxford Big Read yarışmasına katıldık.
“LET’S DIVE INTO 5th GRADES”  ETKİNLİKLERİMİZLE ÇOŞTUK,ÇOŞTURDUK!
2015-2016 eğitim –öğretim yılında uygulanan yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi  kapsa-
mında okuyan 5.sınıf hazırlık sınıfı  öğrencilerimizin her biri  düzenlenen çeşitli etkinliklerde 
yer aldılar. Okulumuz konferans salonunda gerçekleştirilen  “ Let’s  Dive into 5th Grades” 
etkinliklerimiz   büyük beğeni topladı. Etkinlikler kapsamında 5.sınıf öğrencilerimiz  yarışmalar 
düzenlediler ,   dans performansları  sergilediler ve İngilizce şarkılar söylediler. Etkinliklerimize 
eşlik ederek bizlere renk katan saygıdeğer velilerimize en  içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Gösterilerimizin hazırlanmasında emeği geçen tüm 5.sınıf öğrencilerimize ve İngilizce öğ-
retmenlerimiz   Fatma BAYSAL, Tülin ÖZKAN ve Fulden ÖZKAN SEYFELİ’ye teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.
NEDEN İKİNCİ BİR DİL ( YABANCI DİL) ???
Kendimize güvenmek ve özsaygımızı yükseltmek, 
Daha hoşgörülü, aydın ve esnek olabilmek ,
Kültürel deneyimler,
Kariyer olanakları,
Daha güçlü bir beyin ,
Kendinize Güveniniz arttırmak,
Seyahat, 
İÇİN !

İngilizce Veli Toplantısı Sunumu
 6. Sınıf İngilizce Öğretmenlerimiz Şebnem ÇALIŞKAN ve Linda TUNA 20 Ocak 2016 
tarihinde İngilizce dersi ile ilgili veli bilgilendirme toplantısı yaptılar. Toplantıda velilerimize 
dönem boyunca yapılan etkinlikler, kullanılan online kaynaklar, sınav ve ödev uygulamamız 
ve ödül sistemimiz anlatıldı. Toplantıya katılan velilerimiz yapılan sunumdan oldukça mem-
nun kaldılar.

LOVE LIVE LEARN ENGLISH
6. Sınıf öğrencilerimiz 24 Aralık 2015 Perşembe günü konferans salonunda “ Live, Love 
Learn English” adlı İngilizce etkinlik yapmışlardır. Sınıflar arası genel kültür bilgi yarışması  
“Culture Quiz “ ile, İngilizce şarkılarla ve İngilizce şiir dinletisiyle gerçekleşen etkinlikte 
öğrencilerimiz ve velilerimiz çok eğlendiler. 

6th GRADES LOVE LIVE LEARN ENGLISH WİTH PEACE
6. Sınıf öğrencilerimiz 13 Nisan 2016 Çarşamba günü konferans salonunda “Love Live 
Learn English with Peace” adlı İngilizce etkinlik yapmışlardır. Barış temalı bu etkinlikte 
tüm 6. Sınıf öğrencilerimiz görev alarak konu ile ilgili İngilizce şiir dinletisi ve koralar ile 
çok güzel sunum yaptılar ve büyük beğeni topladılar. Ayrıca ‘Spelling Beam” adlı İngilizce 
kelime üretme yarışması ile sınıflar birbiri ile yarışarak çok eğlendiler. 
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7. SINIF

BİRİNCİ DÖNEM VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

7. Sınıf İngilizce Öğretmenlerimiz Başak ÖZSOY ve Nilay ÇİMEN 20 Ocak 2016 tarihinde 
İngilizce dersi ile ilgili veli bilgilendirme toplantısı yaptılar. Toplantıda velilerimize dönem 
boyunca yapılan etkinlikler, kullanılan online kaynaklar, sınav ve ödev uygulamamız ve 
ödül sistemimiz anlatıldı. İkinci dönem sınav tarihleri paylaşıldı. Toplantımız dilek ve te-
mennilerle son buldu.

OXFORD BIG READ YARIŞMASINA KATILDIK 
5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerimiz Oxford Big Read yarışmasına katıldılar. 5. ve 6. sınıf 
Öğrencilerimiz okudukları kitap için kitap kapağı tasarımı yaptılar. 7.sınıf öğrencilerimiz de 
okudukları kitapla ilgili mail yazışması yaptılar.

CLASS DOJO YARIŞI 
Sınıflarımızda ders içinde öğrenci davranışları ve çalışmalarını takip etmek için tatlı bir 
yarış içindeydik, her sınıfın birincisi dönem sonunda birincilik sertifikasını aldı.

ÇEVRE- SU- ORMAN PROJELERİ 
Çevre duyarlılığımızı da İngilizce yoluyla göstererek çevre, orman ve su konulu kompozis-
yon, şiir çalışmalarını görsellerle zenginleştirerek panolarda sergiledik.

VOC-COM Etkinliği (1.Dönem )
7. Sınıf öğrencilerimiz 13 Aralık 2015 Çarşamba günü konferans salonunda “ Voc- Com” 
adlı İngilizce etkinlik yapmışlardır.

OXFORD BIG READ YARIŞMASINA KATILDIK
6. Sınıf öğrencilerimiz Oxford Big Read yarışmasına katıl-
dılar. Okudukları kitaplar için kitap kapağı tasarımı yaptılar.

GROUP WORK AND ACTIVITIES
İngilizce derslerimizde öğrenilen konular farklı grup oyunla-
rı ve aktivitelerle yarışarak ve eğlenerek pekiştirilir. 

CLASS DOJO WINNERS
İngilizce derslerimizde uygulanan ödül sistemimiz “Class 
Dojo” ile her ay en çok puan toplayan öğrencilerimiz serti-
fika ile ödüllendiriliyor.

BULLETIN BOARDS
Öğrencilerimiz her ünitede panolarımızı görselleştirerek 
farklı projeler gerçekleştiriyorlar.

READING CIRCLES
“Skills” derslerimizde öğrenciler okudukları hikâye ile ilgili grup olarak hikâye analizi yapmaktadır. Ayrıca farklı grup 
oyunlarıyla da öğrencilerimiz hikâyeyi özetleyerek ve canlandırarak pekiştirirler.

7th GRADES’ ‘LIVE LEARN AND GROW TOGETHER’ (2.dönem)
-CULTURE QUIZ AND DANCE SHOW-

15.04.2016 Cuma günü okulumuz konferans salonunda gerçekleştirilen İngilizce etkinli-
ğimiz kapsamında öğrencilerimiz hem yarıştı hem de eğlendi. 7.sınıflarımız İngilizce genel 
kültür sorularıyla yarıştılar. Kendilerinin seçmiş ve hazırlamış oldukları ‘ Me and My Broken 
Heart ‘ ve ‘Dear Future Doctor’ şarkılarını söylerken dans ettikleri performanslarını sergile-
diler. Bu etkinliğimize eşlik ederek yanımızda olan saygıdeğer velilerimize teşekkürlerimizi 
sunarken, gösterimizin hazırlanmasında kendi fikirlerini paylaşan; dans, figür ve şarkılarını 
seçen,  hazırlık ve sunumda yardımcı olan, yarışmalarda, dans gösterilerinde emeği geçen 
7.sınıf öğrencilerimizi kutluyoruz.
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“Çocuk oyuncağı!”

“Kazdığı kuyuya 
düştü!”

“Lafı 
dolandırma.”

“İçime doğmuştu 
bu.”

“Yutamayacağın 
lokmayı ağzına 

alma.”

“Don’t bite off 
more than you can 

chew.”

“Yukarı tükürsem 
bıyık, aşağı tükürsem 

sakal.”
“I’m caught between 

two stools.”

 “It’s a piece of 
cake!”

“He tasted his 
own medicine.”

“I saw this in my 
bones.”

“Don’t beat 
around the bush.”

Deyimler, hayatımızda yaşadığımız olumlu veya olumsuz olayları en güzel betimleyen ve 
eğlenceli hale getiren ifadelerdir. Deyimler aslında olaylara bakış açılarımızın farklılığını 
simgeler. Farklı dillerde ele alınca daha da eğlenceli hale gelen Türkçe deyimlerimizin
İngilizcedeki karşılığını sizlerle paylaşmak istiyoruz!

Her eğitim ve öğretim yılında olduğu gibi, bu yıl da Debate Club (İngilizce Münazara Kulübü) 
29 Aralık 2015 tarihinde gösterisini sergilemiştir. Okulumuz 9. ve 10. sınıf öğrencilerince, 
İngilizce öğretmenlerimizden Ayşe Yeşim Yaman rehberliğinde hazırlanan münazaranın ko-
nusu son derece dikkat çekiciydi. Münazaraya katılan konuşmacılara gerek hazırlıkları aşa-
masında, gerekse sunum yapılırken daha tecrübeli olan 11. sınıf öğrencilerinden yardım 
ve destek almaları sağlandı. Bu işbirliği karşılıklı deneyim alışverişinde iki taraflı çok fayda 
sağlamıştır. Öğrencilerimiz, sunumlarını slayt, video ve fotoğraf eşliğinde sunmuşlardır. İz-
leyiciden büyük beğeni  toplayan münazaranın sonunda birinci olan taraf “FOR” (kitaplar) 
olmuştur. Jüri, puanlamasını yaparken, 12. sınıf öğrencilerimizden Berkay Gün, Metehan 
Eşel ve Utku Eser elektro-gitarlarıyla sundukları performanslarla seyirciyi coşturdular. Mü-

Environmen TED
6–9 Mayıs 2016 tarihleri arasında TED İstanbul Koleji’nde 6.sı düzenlenen EnvironmenTED 
İstanbul etkinliğine 9. Sınıf öğrencilerimiz Selay Arslantürk, Zehranur Turgut, Gülben Güç, 
Pelinsu Üstündağ, Öymen Bıçakçıoğlu, Zeynep Erdoğan, Vahide Doğan, Melisa Zeynep 
Avcı, Nilay Benli ve 10. Sınıf öğrencilerimizden Saitcan Başkol ve Sıla Yüce, İngilizce öğ-
retmenimiz Gözde Enginler eşliğinde katılmıştır. EnvironmenTED İstanbul 2016’nın teması 
“Energy for Life” (Yaşam için Enerji) olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimiz 6 Mayıs Cuma 
günü oryantasyon aktivitelerine katılmış, 7 Mayıs Cumartesi günü yapılan açılış töreninden 
sonra komitelerine katılarak ilgili oldukları çevre sorunlarını ekonomik ve sosyal yaşam 
bağlantılarını da dikkate alarak irdelemiş, çözüm önerileri bulmuşlardır. Bunun yanı sıra 
cumartesi akşamı düzenlenen Boğaz Turu’nda keyifli dakikalar geçirmişlerdir. Yine 8 Mayıs 
Pazar günü komite çalışmaları devam etmiş, öğrencilerimiz buldukları çözüm önerilerini 9 
Mayıs Pazartesi yapılan Genel Kurul’da sunmuşlardır. Öğrencilerimiz bu süreçte İngilizceyi 
sosyal bir platformda kullanarak ve diğer öğrencilerle beyin fırtınası yaparak çevre sorunla-
rına farkındalık yaratma sürecine katkıda bulunmuş, çözüm yolları üretmiş ve sosyalleşme 
fırsatını elde etmiştir.

TEDMUN 2016 “Break the Silence”
10-13 Mart 2016 tarihleri arasında 3.’sü düzenlenmiş olan Model United Nations (MUN) 
TEDMUN’16 “Sessizliği Kırmak” konulu konferansa TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi 
9.sınıf öğrencilerinden 1 elçi ve 9 delege olmak üzere 10 kişi katılmıştır. TED Ankara Ko-
leji›nin ev sahipliğini yaptığı ve 19 okuldan 300 lise öğrencisinin katıldığı bu konferansta 
öğrencilerimiz ülke sorunlarını ele alıp tartışmış ve çözüm üretmeye çalışmışlardır. Öğrenci-
ler ait oldukları genel meclislerde başkanlarının da önderliğinde kendilerini ifade edebilme, 
karşıt düşüncelere yorum yapabilme ve kendilerine sorulan sorulara çözüm üretebilme gibi 
becerilerini kullanma fırsatı bulmuşlar ve eşşiz bir eğitici deneyim yaşamışlardır.

DEYİMLER- IDIOMS

KİTAPLAR MI, FİMLER Mİ DAHA ETKİLİDİR?

nazarada  görevli öğrencilerimizden Berru Taş’ın  “Skyfall”  adlı şarkıyı piyano ile çalması ve 
Pelinsu  Üstündağ’ın seslendirmesiyle de iyi vakit geçiren seyirciler, öğrencilerimizin seyirci 
önünde İngilizceyi akıcı ve kendilerinden emin bir şekilde ifade ettiklerine de tanık oldular.
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Almanya’da 150’den fazla şato vardır.
Almanya’nın en ünlü şatosu Neuschwanstein’dır. Neuschwanstein şatosu iki 
göl arasında bulunan sarp bir tepeye kurulmuştur.
Bu şatonun dış görünüşünü Walt Disney, kendi Disney logosunda kullanmayı 
tercih etmiştir.

Made in Germany mührü dünyadaki en güvenilir amblemlerden biridir.

Tüm dünyada Haribo, bizde jelibon olarak bilinen şekerlemeler ilk kez
Alman Haribo firması tarafından piyasaya sunulmuştur. 

Almanya›da 2,5 milyondan fazla yarı - ahşap ev vardır.
Dünyada en fazla ahşap ev Almanya’da vardır.
Almanya›da Ortaçağ ve Rönesans kültüründen kalma geleneksel yarı-ahşap ev 
kültürü halen devam ediyor.

Dünyadaki en yoğun otoyol Almanya´nın Autobahn´ıdır ve Avrupa´da otoyolda hız 
sınırı olmayan tek ülke Almanya´dır.

Almanya’da iki kardeş ikinci dünya savaşından önce ayakkabı yapıp satmak için Herzogenauruch’ta bir atölye 
açar. Adolph ve Rudolf Dassler kardeşleri birbirlerine savaş zamanı düşman olur.
Adolf Adidas’ın temellerini birlikte açtıkları atölyede atar ve çalışmalarına başlar. 
Kardeşi Rudolf Dassler’de Puma markasını başka bir atölyeye açar.
Bu büyük iki markayı dünyaya hediye etseler de, bu iki kardeş birbirlerine küs olarak hayata veda ederler.

1. ŞATOLAR

2. MADE IN GERMANY

3.  AHŞAP EVLER

4. OTOYOL

5. ADIDAS-PUMA 

6. HARIBO

Almanca Bilgi Yarışması   
Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Almanca Bilgi Yarışmasına 9. Sınıfları temsilen Kaan 
ÖZ, Berat ÇAĞAN, Egemen YÜKSEL, Ali Mert AKGÜN, Özün AKCAN, İsmail SELVİTOP; 10. 
Sınıfları temsilen Mustafa Enes DANDİN, Kadir Alp KIYAK, Begüm Ela POLAT, Busenaz 
CINGILLIOĞLU, Begüm DEMİRTAŞ, Ercan DİRİM; 11. Sınıfları temsilen ise, Bilal ÖĞRETİR, 
Berkay ÜNLÜSOY, Furkan Mert SAY, Ozan TÜRKÜM, Kerem TURGUT ve Yener IŞIK katıldılar. 
Baştan sona büyük bir heyecana sahne olan yarışmamızda 9. ve 11. Sınıf öğrencilerimizin 
doğru yanıtları son sorunun ardından eşit olunca, bonus sorulara geçilmiştir. Bu soruların 
ardından 9. Sınıf öğrencilerimiz yarışmanın galibi olmuşlardır. 

Kim milyoner olmak ister formatında hazırlanan yarışmanın sunuculuğunu 11 F sınıfından 
Buket EKER ve 11 A sınıfından Ömer VELİBAŞOĞLU üstlenmişlerdir. Almanya hakkında 
bilinmesi gereken genel kültür sorularının yanı sıra üç tane de sesli soru sorulmuştur. 
Yarışmamız öğrencilerimizin Almanya ve Almanca konusunda bilinçlenip motive olmalarına 
büyük katkı sağlamıştır.

Almanca Tiyatro Gösterimiz Büyük Beğeni
Her yıl olduğu gibi bu yıl da TED Kayseri  Koleji Vakfı Özel Lisesi Almanca Tiyatro Toplu-
luğu olarak 24 kişilik bir oyuncu ekibiyle 50 dakikaya sığdırdığımız, 6 sahneden oluşan 
“Griechische Mythologie aus Schülersicht” adlı oyunumuz 20 Nisan Çarşamba günü iz-
leyicilerle buluştu. Yunan Mitolojisi’ni işlediğimiz tiyatromuzda “Zeus’un Doğumu ve Aile 
Hayatı”, “Yalnız ve Çaresiz Adam Prometheus ve Onun Yeni Arkadaşı”, “Pandora’nın Kutusu 
ve Feminist Bir Yaklaşım”, “Uygunsuz Mitler” ve “Herkül’ün Tanrı Olma Çalışmaları” gibi 
birbirinden ilginç temalar izleyicilerden tam not aldı. Yıl boyunca yapılan çalışmalar öğren-
cilerimizin tiyatral yeteneklerini, Almanca kelime haznelerini ve ayrıca Almanca telefuzlarını 
geliştirmelerine katkı sağlamıştır. Oyun esnasında zaman zaman olumlu mesajlar verip 
düşündüren aynı zamanda güldüren gösterimizde Ali Mert AKGÜN, Arifhan KÜÇÜK, Aylin 
TOPÇU, Barış ORHAN, Berat Mustafa ÇAĞAN, Berke ARIK, Berru TAŞ, Beyza Nur MERMER-
KAYA, Buse KANTARCI, Dila GÖKTAŞ, Efe DEDE, Egemen YÜKSEL, Elif ESMERAY, Ethem 
DOĞAN, Gülben GÜÇ, Kübra KADEMOĞLU, Nuri BAHÇECİOĞLU, Pelinsu ÜSTÜNDAĞ, Serpil 
ÖZBEK, Sıla Yaren HAMURCU, Tolgahan DÖNER, Vahide DOĞAN, Zehranur TURGUT, Zey-
nep ERDOĞAN adlı öğrencilerimiz yer aldı. 

Shrek The Musical
Her yıl olduğu gibi TED Kayseri Koleji Lisesi İngilizce Drama Kulübü öğrencileri tarafından bu 
yıl da eğlenceli bir müzikal sahneledi.  11 Mayıs Çarşamba 2016 günü seyirciyle buluşan 
SHREK THE MUSICAL adlı iki sahneden oluşan bu komik ve eğlenceli müzikal, içerdiği 
şarkılarla seyircinin beğenisini toplamıştır. İngilizce Öğretmenimiz Sinem YÖRENÇ tarafından 

yürütülen tiyatro, karakter tiplemeleriyle de seyirciyi kahkahaya boğmuştur. Öğrenciler tiyatro 
çalışmaları ve hazırlıkları esnasında çok önemli ölçüde dil ve iletişim becerileri geliştirmişler-
dir. Ayrıca öğrenciler seslendirdikleri şarkılar ve oynadıkları karakterler sayesinde de çok akıcı 
bir şekilde konuşma ve telaffuz becerileri kazanmışlardır.  

ALMANCA 

ALMANYA HAKKINDA WUNDERBAR BİLGİLER
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SANAT
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9. Sınıf Öğrencilerimize “Öğren-
me Stilleri Ölçeği” Uygulandı
9. Sınıf öğrencilerimize kendilerini daha iyi tanıyabilme-
leri, verimli ders çalışma tekniklerini uygulayabilmeleri 
amacıyla Okul Rehber Öğretmenlerimiz Elif Seda ŞAHİN 
ve Recep Saygın TUTKA tarafından Öğrenme Stilleri ölçeği 
uygulanmıştır.

Öğrencilerimiz ölçeklerinin puanlamalarını kendileri ger-
çekleştirerek sonuçların nasıl ortaya çıktığını yaşayarak 
öğrenmişlerdir. Görsel, işitsel ve kinestetik (dokunsal) ol-
mak üzere 3 gruba bölünen öğrenme stillerini kullanarak 
verimli ders çalışma teknikleri ile ilgili bilgilendirilmişlerdir.

Aile Okulu Programlarinin İkincisi Gerçekleşti
Aile Okulu Programı-2 kapsamında, 28 Aralık 2015 tarihinde Nuh Naci Yaz-

gan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İNANÇ 

tarafından ‘’Eğitim Hayatında Beslenme’’ konulu seminer verildi. Seminere 

ilkokul, ortaokul ve lise velileri katıldı.

Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Neriman İNANÇ, gelişme çağındaki çocukların 

yeterli miktarda süt içmesine mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirte-

rek, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde günde 2 bardak süt içilmesinin 

zeka gelişimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Sütün beyin ve 

sinir hücreleri oluşumu için gerekli olduğunu vurgulayan İNANÇ, protein, 

kalsiyum, fosfor gibi besin ögeleri ile B2, B6, B12 ve A vitaminlerinin çoğu-

nun sadece sütte olduğunu dile getirdi. İNANÇ, sütün zeka gelişiminde de 

önemli rol oynadığının altını çizdi.

 Sınav dönemlerinde başarılı olabilmek için kaygı ile baş etme, uyku ve 

egzersiz programlarının yanında beslenmeye de çok dikkat edilmesi ge-

rektiğini hatırlatan Prof. Dr. Neriman İNANÇ, «Öğrencilerin başarısında bes-

lenmenin önemli bir rol oynadığı unutulmamalıdır. Sağlıklı beslenme; hem 

fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu etkiler, stresin olumsuz etkilerini azaltır, hem 

de sınav başarısına katkıda bulunur» dedi.

 Sınavlarda başarıyı etkileyecek hiçbir besinin tek başına mucizevi etkisinin 

olmadığının bilinmesi, sağlıklı ve başarılı olmak için yeterli ve dengeli bes-

lenme kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Neriman İNANÇ, 

gerek sınavlara hazırlanırken, gerek eğitim yılı boyunca süren sınav dönem-

lerinde öğrencilerin bilinçli ve sağlıklı bir beslenme programı uygulayarak 

doğru besin seçimine özen göstermeleri gerektiğini belirtti.

 Seminer, Prof. Dr. Neriman İNANÇ’ ın velilerin sorularını cevaplandırması ile 

son buldu. Ayrıca 23 Şubat 2016 Salı günü saat 17.00’de okulumuz konfe-

rans salonunda Aile Okulu Programı-3 kapsamında ‘’21 Y.Y Meslekleri’’  ve 

‘’Çocuklarda Kaygı ve Stres Yönetimi’’ konulu seminer gerçekleştirilecektir.

TED Okulları İç Anadolu Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Se-
mineri TED Konya Koleji’nde Gerçekleştirildi
19 Aralık Cumartesi günü, TED Okulları İç Anadolu Bölgesi 
Hizmet İçi Eğitim Semineri TED Konya Koleji ev sahipliğin-
de gerçekleştirildi. Seminere; TED Afyon Koleji, TED Alanya 
Koleji, TED Eskişehir Koleji, TED Kayseri Koleji, TED Konya 
Ereğli Koleji, TED Polatlı Koleji ile Konya’da yer alan devlet 
ve özel okul öğretmenleri katıldı.
Türk Eğitim Derneği tarafından alanında uzman akademis-
yenler aracılığı ile gerçekleştirilen seminerde; Sosyal Bilgi-
ler, PDR, Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve İngilizce 
branşlarındaki güncel gelişmeler, programlar, uygulamalar, 
kazanımlar ve yeterlilikler değerlendirildi.

Mucize Sensin
1.sınıf öğrencilerimiz, Anadolu Jet Çocuk Tiyatrosu tara-
fından sahnelenen ‘’Mucize Sensin’’ isimli müzikli çocuk 
oyununu, 28 Aralık 2015 tarihinde, İl Kültür Müdürlüğü Sa-
lonu’nda izlediler.

Ted Kayseri Koleji Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı
2015-2016 Öğretim yılı birinci dönemin sonuna yaklaşırken 
yeni yıla güzel ve mutlu başlamak, birinci dönemin stresini 
atmak, kaynaşmak ve 2015’teki güzel anlara bir yenisini 
daha eklemek amacıyla Müzik Öğretmenimiz Eren TOKMAK 
yönetiminde öğrencilerimizin hazırladığı müzik şöleninde 
buluştuk.
Bu kış gününde birbirinden güzel şarkılarla içimizi ısıtan mü-
zik grubumuz şarkılarıyla izleyenlere coşkulu anlar yaşattı.
2015 yılına veda ederken 2016 yılının TED ailesi için mutlu 
,sağlıklı ve başarılı geçmesini dileriz.

8. Sınıf Öğrencilerimiz Aşı Oldu..
Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğünden 
gelen ekiplerce okulumuz 8. sınıf 
öğrencilerine TD (Difteri-Tetanoz) 
aşı uygulaması yapılmıştır. Uygula-
ma yapan doktor ve hemşirelere te-
şekkür eder, öğrencilerimize sağlıklı 
günler dileriz.

Siber Suçlara Karşi Bilinçleniyo
Okulumuz Rehberlik Servisi çalışmaları kapsamında 7. – 
8. – 9. ve 10. sınıf öğrencilerimize, 22.12.2015 Salı günü 
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi 
tarafından “Sanal Dünyada Güvende misiniz?” konulu semi-
ner verildi.
Seminerde öğrencilerimize, sanal ortamda dikkat edilecek 
hususlar, hangi bilgilerin paylaşıp paylaşılamayacağı ve bil-
gilerin izinsiz kullanılması halinde yapılması gerekenler gibi 
birçok konuda bilgilendirme yapılmıştır.
Soru-cevap şeklinde biten seminer oldukça verimli geçmiş-
tir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası Kapsamında Düzenle-
nen “Temel İlkyardım Eğitimi” Sertifika Töreni Yapıldı
Kızılay tarafından İş sağlığı ve güvenliği yasası kapsa-
mında düzenlenen Temel İlkyardım Eğitim Programı 24-
25.10.2015 tarihlerinde okulumuzda gerçekleştirildi. Prog-
rama yöneticilerimiz , öğretmenlerimiz ve okul personelimiz 
katıldı.
Eğitim programı ve sonrasında yapılan sınavda başarılı olan 
katılımcılarımız için okulumuz etkinlik salonunda sertifika tö-
reni düzenlendi ve belgeleri kendilerine takdim edidi.
Tüm katılımcıları tebrik ediyor ve sağlıklı günler diliyoruz.

Yaşasın! Aşımızı Olduk…
Ana Sınıflarımız ile 1. Sınıflarımız, 08 Ocak 2016 Cuma 
günü, KKK ( Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) ile DaBT-İPA(-
Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Polio) aşılarını oldular.
1. Sınıf öğrencilerimizin bu günü daha güzel hatırlamaları 
için onlara oyun kuponları verilerek, Konferans Salonumuzda 
“Bolt” isimli film izletilmiştir.
Kocasinan Toplum Sağlığı Merkezi doktor ve hemşireleri ile 
Okul hemşiremize teşekkür eder, öğrencilerimize de sağlıklı 
ömürler dileriz.
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Ted Kayseri Koleji Vakfı Okullarında Karne Heyecanı
2015-2016 Öğretim yılı birinci dönem karne ve ödül tö-
renimiz 22 Ocak 2016 Cuma günü okul yöneticilerimizin, 
öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin
katılımıyla gerçekleştirildi.
Konferans salonumuzda düzenlenen törende, dönem bo-
yunca oldukça yoğun öğrenim gören öğrencilerimiz, döne-
min bu son gününde ders başarılarının yanı sıra okul içi ve 
okul dışı etkinliklere katıldıkları için sertifika ve plaketlerle 
ödüllendirildiler.
Törenimiz, öğrencilerimizin sınıflarında karnelerini almaları 
ve okul bahçemizde yapılan törenle son buldu.
Bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyoruz.

Ted’in Kar Taneleri Erciyes’te
Güçlü kayak geleneğinin desteği ile gelecek yıllara kay-
nak yaratmak ve geçmiş yılların başarısını devam ettirecek 
sporcular yetiştirmek amacı ile her yıl düzenlediğimiz ka-
yak kursumuzun birinci eğitim dönemi başladı.
Kursun ilk gününde oldukça heyecanlı olan öğrencilerimiz, 
altı gün boyunca günde dört saat eğitim alacaklar ve bem-
beyaz karların üzerinde arkadaşlarıyla birlikte olmanın,tati-
lin tadını doyasıya yaşayacaklar.
Kursumuzun son gününde öğrencilerimize katılım sertifi-
kaları ve madalya verilecek olup, öğrencilerimiz aldıkları 
temel eğitim ile il içi yarışmalarda okulumuzu temsil ede-
ceklerdir.
Kursumuza katılan tüm öğrencilerimizi kutluyoruz.

Öğrencimiz Yiğit Aslan Türkiye Şampiyonu
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 20-24 Ocak 2016 
tarihlerinde İstanbul TYF Tozkoparan yüzme havuzunda 
Türkiye Yıldızlar Yüzme Şampiyonası gerçekleştirilmiştir.
Yiğit; 200 metre, 400 metre ,1500 metre serbest stil 
yarışlarında birinci ve 100 metre serbest ile 200 metre 
karışık yarışlarında ikinci olmuştur. Toplamda üç altın ve iki 
gümüş madalya alarak yüzmüş olduğu yarışların tamamın-
da kürsü görmüştür. Olimpiyatlara hazırlanan öğrencimizi 
kutluyor başarılarının devamın diliyoruz.

Yüzme Yarışmalarında Altın Başarı
2015-2016 Öğretim yılı “Okullar Arası Gençler Yüzme Yarış-
maları” 13-14 Ocak 2016 tarihlerinde Gençlik ve Spor Olim-
pik yüzme havuzunda yapıldı. Öğrencilerimiz yarışmalarda 
okulumuzu başarıyla temsil etti.
Öğrencimiz Ahmet Tarık KAPLAN 50 mt serbest erkek ,50 
mt kelebek erkek ,50 mt sırt erkek ve 100 mt serbest erkek 
yarışmalarında rakiplerine fark atarak birincilik kazandı. Bir 
diğer öğrencimiz Hulusi OKUR 50 mt sırt erkek yarışmasında 
ikinci oldu. Grup müsabakalarında ilimizi ve okulumuzu tem-
sil edecek öğrencilerimiz başarılarıyla bizleri onurlandırdı.
Yarışmalara katılan öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının de-
vamını diliyoruz.

TED-MEB İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Semi-
nerleri 1.Kademe
TED Genel Merkezi ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliş-
tirme Genel Müdürlüğü tarafından 23 Kasım 2015 tarihinde 
imzalanan protokol kapsamında, MEB İngilizce Öğretmenleri 
Bilgi Paylaşım Seminerleri, TED Kolejinin bulunduğu 15 ayrı 
ilde (Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstan-
bul (Küçükyalı), İzmir (Aliağa), Kdz. Ereğli, Karabük, Kayseri, 
Konya, Malatya, Mersin, Samsun) Milli Eğitim Bakanlığı okul-
larında 5-8. sınıflarda görev yapan 30’ar İngilizce öğretme-
ninin katılımı ile gerçekleşecektir.
Eğitim dört kademeli olup, süresi 2015-2016 eğitim öğretim 
yılı boyunca toplam 8 gün/40 saattir. Programın 1.kademesi 
okulumuz İngilizce öğretmeni ve öğretmen eğitimcimiz Zuhal 
YILDIRIM tarafından ‘Etkin Ders Planı Hazırlama’ ve ‘Öğrenci 
Merkezli Gramer Dersi’ konularında MEB’de görevli 24 İngi-
lizce öğretmeninin katılımıyla 13-14 Ocak 2016 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir.

Kayakta Kayseri Şampiyonluğu
2015-2016 Öğretim yılı okullar arası kayak yarışmaları 
19.01.2016 Salı günü Erciyes Kayak Merkezinde yapıldı. 
Yarışmalara okulumuzu temsilen 7 öğrencimiz katıldı. Alp 
disiplini slalom yıldız erkekler kategorisinde Mert DEVECİ 
Kayseri Birincisi, küçük erkekler kategorisinde Ali HASKÖSE 
Kayseri Üçüncüsü olmuştur.
Öğrencilerimiz Türkiye Şampiyonasında okulumuzu ve ilimizi 
temsil edeceklerdir.
Başarılarıyla okulumuzun başarısını taçlandıran öğrencileri-
mizi tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyo-
ruz.

TEMA İl Toplantısı Okulumuzda Yapıldı
TEMA il toplantısı okulumuzda yapıldı. Toplantıya il milli eği-
tim şube müdürü Osman ŞEKERCİ, TEMA il Başkanı E.Ü. öğ-
retim görevlisi Abdulkadir DAĞLI ve okullarda TEMA projesini 
yürüten gönüllü sorumlu öğretmenler katildi. TEMA çalışma-
larının 1. Donem değerlendirilmesi yapıldı.

Bekle bizi Türkiye Yarı Finalleri…
13-15 Ocak 2016 tarihleri arasında Sivas’ta yapılan Okullar 
arası Yıldız Kızlar Basketbol Grup Birinciliği Müsabakalarında 
okulumuz grup birincisi olmuştur.
Takımımız 15-18 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılacak 
olan Türkiye Yarıfinal müsabakalarına katılmaya hak kazan-
mıştır. Tüm sporcu ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarı-
larının devamını diliyoruz.

5. Sınıflar VOC-COM Etkinliği
15 Ocak 2015 tarihinde okulumuzun konferans salonun-
da 5. Sınıf öğrencilerimiz “Let’s Dive into 5th Grades” adı 
altında yürüttüğümüz İngilizce etkinlik dizisinin 2.sini ger-
çekleştirmişlerdir. Etkinlik kapsamında dans, şarkı ve 6 
farklı bölümden oluşan, öğrencilerimizin hem ürettiği hem 
de eğlendiği “VOC-COM” adlı kelime yarışması yer almıştır. 
Gerek öğrencilerimiz gerekse velilerimiz çok keyifli dakikalar 
geçirmişlerdir.
Beğenileri ve takdirleri yine toplayan bu etkinliğimizde gö-
rev alan 5. Sınıf öğrencilerimize ve rehberlik eden İngilizce 
öğretmenlerimiz Fatma BAYSAL, Tülin GÜRBÜZ ve Fulden 
ÖZKAN SEYFELİ’ ye emeklerinden dolayı teşekkürlerimizi 
sunarız.
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TED Okulları Müdür Yardımcıları Hizmetiçi Eğitim 
Programı
31 Ocak-1 Şubat 2016 tarihleri arasında TED Okullarında 
görev yapan müdür yardımcılarına yönelik hizmetiçi eği-
tim programı Antalya’da gerçekleştirildi. Müdür Yardımcı-
larımız Erol DEDE, Serdar MADEN, Salih TORBALI, Yonca 
MARAŞLI, Mediha KÖKEN ve F.Nilüfer İNDAP’ın katıldığı 
seminerde Young Guru Academy’nin kurucusu Sinan Ya-
man’ın “Liderlik”, İzgören Akademi eğitmeni Gaye Önsel’in 
“Mülakat Teknikleri” ve Dr. Sinan Canan’ın “N-Beyin” ko-
nulu eğitimleri verilmiştir. Eğitimlerin yanı sıra TED Okulları 
Yönetsel Uygulamaları ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşım-
larında bulundular.

Basketbol Genç Erkeklerde Adım Adım Finale
2015-2016 Öğretim yılı “Basketbol Liseli Genç Erkekler 
B Ligi” müsabakaları 08.02.2016 Pazartesi günü başladı. 
Müsabakalara fırtına gibi başlayan takımımız namağlup 
olarak kendi gurubundan birinci olarak çıkmayı başardı.
9. ve 10. Sınıf öğrencilerimizden oluşan takımımız, oyna-
dığı her maçı rakiplerine açık ara fark atarak kazandı. Ta-
kımımız 11 Şubat 2016 Perşembe günü Atatürk Spor Sa-
lonunda saat 11:00’da yarı final müsabakası oynayacaktır.
Takımımızın karşılaştığı okullar ve maç skorları ;
TED Kayseri Koleji Özel Lisesi : 67
Özel Bilfen Lisesi: 16
TED Kayseri Koleji Özel Lisesi: 49
Seyide Daloğu Anadolu Lisesi: 26
TED Kayseri Koleji Özel Lisesi: 54
Kayseri Final Okulları: 25
Antrenörümüz A.Atilla BOZDAĞ’ı ve öğrencilerimizi tebrik 
ediyor,başarılarının devamını diliyoruz.

Anasınıflarımızda “Fashion Show” Heyecanı
Kıyafetler konusunu öğrenmekte olduğumuzdan çocuk-
larımızın yaşayarak öğrenmesi amacıyla “Fashion Show” 
etkinliği düzenledik. Çocuklarımız pistte yürüyüp kıyafetle-
rini sergilediler ve bize ne giydiklerini İngilizce ifade ettiler. 
Hem eğlendiler, hem öğrendiler.

Başarıyı, Başarının Kahramanları Anlattı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ´Başarı-
yı, başarının kahramanları anlatıyor.´ konulu söyleşiye TED 
Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulundan 13 öğrencimiz da-
vet edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği bu 
programa öğrencilerimiz Okul Rehber öğretmenimiz Zeliha 
AKSOY ATAŞCI ile katıldılar.
Bu üstün başarıyı gösteren tüm öğrencilerimizi yürekten kut-
luyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Türkiye İnternet 10 Parmak Klavye Şam-
piyonasında Gelen Büyük Başarı
Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu – Interste-
no tarafından düzenlenmekte olan “Türkiye İnternet Klâvye 
Şampiyonaları”nın 11’incisi 4 Ocak 2016 – 22 Ocak 2016 
tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye İnternet Klavye Şam-
piyonasında 13-16 yaş grubunda iki öğrencimiz okulumuzu 
başarıyla temsil etti.
Hafta içi yapılan Bilgisayar 10 Parmak Klavye Çalışmaları-
mızda bilgisayar öğretmenimiz Gökay ÇALIŞKAN rehberli-
ğinde hazırlanan 7-E sınıfı öğrencimiz Ozan Can GÜNDÜZ 
Ana Dil Kategorisinde Türkiye 5.si, Çok Dil Kategorisinde ise 
Türkiye 7.si olmuştur. 6-E sınıfı öğrencimiz Bekir KARAAH-
METOĞLU da Çok Dil Kategorisinde ise Türkiye 9.su olmuş-
tur. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve Nisan ayında yapılacak 
Dünya Klavye Şampiyonasında temsilcilerimize başarılar 
diliyoruz.

Yabancı Dil Ağırlıklı 
5.Sınıf Ders Progra-
mı Veli Bilgilendirme 
Toplantısı Yapıldı
Yaşamda yeni bir başlangıç 
yapmak heyecan verici ve 
motivasyonu arttırıcı işleve 
sahiptir. Şuan 4.sınıf velile-
rimizde çocuklarının seneye 

5.sınıf olmalarından dolayı, önümüzdeki yılın programını 
merak ediyorlardı. Hem velilerimizi aydınlatmak hem de 
önümüzdeki yıl uygulanacak olan programı anlatmak için 
4.sınıf velilerimizle 16.02.2016 tarihinde saat 17.30 oku-
lumuz konferans salonunda toplantı yapıldı.
Yoğun katılımın olduğu 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı, 
yabancı dil ağırlıklı 5.sınıf ders programı veli bilgilendirme 
toplantısı, velilerimizin sorularıyla son buldu.

IELTS Bilgilendirme Toplantısı
10. ve 11. sınıflarımızdan IELTS (International English Lan-
guage Testing System) sınavına girmek isteyen öğrencileri-
mize IDP Education IELTS uzmanı Seval Sır tarafından IELTS 
sınavının içeriği ve amacı hakkında bilgilendirme sunumu 
yapıldı. Bu sunum sayesinde öğrencilerimiz hem sınav hak-
kında detaylı bilgiye sahip olmuşlar hem de IELTS ile ilgili 
akıllarına takılan sorulara cevap bulma imkanı elde etmiş-
lerdir.
Daha önceki yıllarda IELTS sınavına girmiş öğrencilerimiz 
yüksek sınav skorları sayesinde üniverste hazırlıktan muaf 
olmuşlar ve direk bölüm derslerine başlayabilmişlerdi.

Öğrencimiz Ece Nur YILDIZ Polonya’da gerçekleştirilen EYP Ekonomi Zirve-
si’ne Katıldı
11-E sınıfından öğrencimiz Ece Nur YILDIZ 30 Ocak-2 Şubat 2016 tarihleri arasında Po-
lonya’da gerçekleştirilen EYP Ekonomi Zirvesi’ne katıldı. Toplam 150 öğrencinin katıldığı 
konferansta Türkiye’den 6 delege bulunmaktaydı.
Polonyalı öğrencilerin yanı sıra farklı ülkelerden katılımcıların da bulunduğu konferansta 
öğrenciler; Avrupa’da ekonomi konusunu komitelerde tartışarak yönergeler hazırladılar. 
Son gün ise hep birlikte katıldıkları genel kurulda bu yönergeleri tartışarak oylamaya 
sundular. Türkiye’yi temsil eden 6 öğrenci içine girmeyi başaran ve okulumuzu da başa-
rılı bir şekilde temsil eden öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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Ted Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Öğrencileri İs-
tanbul’da Düzenlenen “Ted İstanbul Vıı. Ulusal Foru-
mu’ndaydı…
12-15 Şubat 2016 tarihleri arasında, TED İstanbul Koleji 
Vakfı Özel Lisesi tarafından düzenlenen TED İstanbul VII. 
Ulusal Forumu(TİUF)’na 10 Delege 1 Gazeteci olmak üzere 
11 öğrenciyle katıldık. TED İstanbul VII. Ulusal Forumu, lise 
öğrencilerinin belli komiteler içinde bir araya gelerek güncel 
konuları tartışıp bir sonuca varmalarını ve vardıkları sonucu 
bir forum içinde sunmalarını sağlayan ulusal bir konferanstı. 
Bu forum, takım oluşturma çalışmaları, komite çalışmala-
rı ve genel kurul gibi standart EYP aktivitelerinin tümünü 
barındıracak şekilde olup, forumun çalışma dili tamamen 
Türkçe’ydi. Öğrencilerimizin delege olarak katıldıkları ve 
atak konuşmalarla foruma katkı sağladılar. Ayrıca, mezun 
öğrencilerimizden 2 Komite Başkanının bu Ulusal Forumu’n-
da olması bizim için ayrıca gurur kaynağı oldu.
Forum’da tartışılan konular: dünyamız ve ülkemizdeki eko-
nomik, sosyal, kültürel ve çevresel sorunlardı. Amaç, lise 
öğrencileri arasında güncel konular hakkında farkındalık ya-
ratma ve gündem sorunlarına ortak çözümler üretebilmekti. 
Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimiz; birlikte çalışmayı, 
sorumluluk almayı, üretmeyi, sonuç odaklı düşünmeyi, çev-
resindeki olaylara daha duyarlı olmayı ve daha fazlasını öğ-
rendiler. TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencilerimize, 
bu çalışmada duydukları nedensiz heyecandan ve anlamlı 
duruşlarından dolayı çok teşekkür ederiz.

Okulumuzda Acil Durum Tatbikatı Yapıldı
Okulların afetlere dirençli kurumlar haline gelmesi, öğrenci 
ve çalışanların fiziksel olarak korunması, güvenlik kültürü 
oluşturulması için 22.02.2016 Pazartesi günü, Kayseri Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından oku-
lumuzda tatbikat yapıldı.
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; öğrencilerimize, öğretmen-
lerimize ve personelimize acil durumlarda neler yapılması 
gerektiği ile ilgili bilgiler verdi. Bilgilendirme sonrasında bir 
de yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrencilere okulda her-
hangi bir acil durum çıktığında neler yapmaları gerektiği 
anlatıldı. Daha sonra okul bahçesinde çıkan yangına nasıl 
müdahale edileceği ve yangın esnasında neler yapılması ge-
rektiği uygulamalı olarak gösterildi. İtfaiye Daire Başkanlığı 
görevlilerinin acil durumlarda kullandığı ekipmanlar öğren-
cilere tanıtıldı.
Okul personelimiz ve öğrencilerimize yönelik yapılan bu et-
kinlikte bizlere yardım ve desteklerini esirgemeyen, Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve personeline 
teşekkür ederiz…

TED-MEB İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Semi-
nerleri 2.Kademe
Türkiye genelinde 15 TED okulu tarafından gerçekleştirilen 
MEB İngilizce öğretmenlerine yönelik seminerlerin 2.kade-
mesi 17&18 Şubat 2016 tarihlerinde, okulumuz İngilizce 
öğretmeni ve öğretmen eğitimcisi Zuhal YILDIRIM tarafından 
‘Kelime Bilgisi Dersi’ ve ‘Okuma Dersi’ konularında 24 MEB 
İngilizce öğretmeninin katılımıyla okulumuz Lise Etkinlik sa-
lonunda gerçekleştirilmiştir.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen TED-MEB İngilizce Öğretmenleri 
Bilgi Paylaşım seminerlerine katılan İngilizce öğretmenleri 
arasından 5 öğretmen Genel Merkez tarafından seçilerek, 
ABD’de iki haftalık eğitimle ödüllendirilmiştir. Kayseri MEB 
İngilizce öğretmeni Sevgi ŞENKULAK şubat tatilinde ABD’de 
iki haftalık ‘Liderlik Eğitimi’ programına katılarak okul zi-
yaretlerinde bulunmuş ve izlenimlerini diğer öğretmenlerle 
paylaşmıştır.
Toplamda 40 saat eğitim görecek olan 5,6,7 ve 8. sınıf İngi-
lizce öğretmenleri seminer sonunda sertifika alacak ve MEB 
formatörü olarak görev de yapabileceklerdir. Amacı, alanda 
güncel gelişmeleri tartışmak, İngilizce öğretmenlerinin kendi 
deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşmak ve onlardan dönüt 
almak ve MEB İngilizce kitabının çift ve grup çalışmasına 
yönelik adaptasyonunu sağlamak olan bu eğitim, İngilizce 
derslerinin öğrenci merkezli, iletişim odaklı, gramer bilgisi-
nin anlamlı bağlamda verilmesi ve konuşma-yazma beceri-
lerinin gelişimine yönelik sınıf çalışmasını önermektedir.

Dünyaca Ünlü Keman Virtüözü Prof. Dr Cihat 
Aşkın Ve Caka Orkestrası Dinleyicileri Büyüledi
Müzik otoriteleri tarafından günümüzün önde gelen keman 
virtüözlerinden biri olarak tanınan ve tanıtılan Prof. Dr. Cihat 
AŞKIN, 23.02.2016 Salı günü okulumuz konferans salo-
nunda söyleşi gerçekleştirdi.

Türkiye’nin kalkınmasının ‘‘sanat estetiği’’ kavramının 
yaygınlaşıp benimsenmesiyle mümkün olduğunu belirten 
AŞKIN; ‘’CAKA’ da düşüncemiz; her çocuk yeteneklidir ve 
her çocuğun farklı bir algısı vardır, önemli olan bu algıyı ge-
liştirmektir. Hepsinin aynı seviyede olması değil, algılarının 
kabul edebildiği kadar sanatla dolu olmaları ve kendilerini 
proje içinde ifade edebilmeleri önemli. Bunlar arasında çok 
iyi sanatçılar çıktığı gibi belki hayatında bir daha müzikle 
uğraşmayacak çocuklar da oluyor. Vatana millete faydalı 
olacak bazı özel teşebbüslerin olması lazım, ben bu özel 
teşebbüslerden biriyim. Ve bunu gönüllü olarak yürütüyo-
rum. Gururla söyleyebilirim ki bir piramit düşünün, o pira-
midin en üstünde oturan 10-15 çok değerli müzisyen var. 
22-23 yaşlarında Amerika, İngiltere, Hollanda Rusya gibi 
dünyanın değişik yerlerinde kendi sanatlarını konuşturu-
yorlar, çok üst düzeye çıkmış yetenekli çocuklar. Oralardan 
tam burs alıyorlar. Dolayısıyla biz bunları yetiştirdiğimiz için 
bugün mutluyuz. Bu piramidin daha altında olanlar da ya-
pabilme mertebelerine göre çeşitli yerlerde bulunuyorlar. 
Bunların en altında olan ve farklı meslek dallarına yürümek 
isteyenler de var; onlar sadece sanat estetiği çerçevesinde 
bu bilgileri alıyorlar. ‘‘diyerek ülkemizin aydınlık yarınları için 
sanatın ne kadar önemli olduğunu dile getirdi. Ayrıca TED 
Kayseri Koleji’nde sanata verilen büyük önemi gördüğün-
den dolayı çok memnun kaldığını söyleyerek, öğrencileri-
mize TED’ li olmanın ayrıcalığını yaşadıkları için çok şanslı 
olduklarını belirtti.

Dünyaca ünlü keman virtüözü Sayın Prof. Dr. Cihat AŞKIN’ 
ın değerli katılımlarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Cihat AŞ-
KIN ve Küçük Arkadaşları (CAKA ) Kayseri öğrencileri de bir 
konser verdi. Klasik batı müziği ve halk müziği sentezinden 
oluşan eserler, dinleyiciler tarafından büyük beğeni toplaya-
rak, ayakta alkışlandı.

Okulumuzda düzenlenen etkinlikte velilerimiz ve öğren-
cilerimizle buluşan usta isim, keman icrasıyla ve kendine 
has sohbetiyle büyük ilgi gördü. Konser, Genel Müdürümüz 
Sayın Arif Sırrı ŞİRİN ve İlkokul Müdürümüz Sayın Raci ÜL-
KE’nin, Sayın Prof. Dr. Cihat AŞKIN’ a plaket takdim etme-
siyle son buldu.

11. sınıflarımızdan IELTS (International English Language 
Testing System) sınavına girmek isteyen öğrencilerimize IDP 
Education IELTS uzmanları tarafından IELTS Pre-Test uygu-
lanmıştır. 3 saat süren ve okuma, dinleme ve yazma bölüm-
lerinden oluşan testin amacı sınava girecek öğrencilerimizin 
kendilerini denemeleri ve sınavı gerçeğe yakın bir ortamda 
deneyimlemeleriydi.

Ted Okulları Kitap Komisyonu Toplantısına Katıldık
TED Okulları ingilizce kitap komisyon toplantısı, Antalya’da 
gerçekleşti. Toplantıya okulumuz ingilizce öğrtemenlerinden 
Linda Sarıalp, Emel Özcan Temel ve Ayşe Adalı katılmışlardır.

HABERLER



TED KAYSERİ KOLEJİ 2016 BÜLTEN54

TEOG Ortak Sınavı Hazırlık Programı Tanıtım Top-
lantısı Yapıldı
2016-2017 eğitim – öğretim yılında yapılacak olan TEOG 
(Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Ortak Sınavı Hazırlık 
Programının Tanıtım Toplantısı, 24 Şubat 2016 Çarşamba 
günü saat 17.30’da okulumuz konferans salonunda ya-
pıldı.
Eğitim ve öğretimdeki değişim sürecine bağlı olarak öğ-
rencilerimizin lise öğrenime daha iyi hazırlanmalarına ola-
nak tanıyacak seçenekleri sunmak, ihtiyaç ve isteklerine 
cevap verecek doğru karar ve uygulamaları eğitim öğretim 
ortamına yansıtmak için düzenlediğimiz tanıtım toplantı-
mızda velilerimiz bilgilendirildi.

AİLE OKULU- 3 PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Aile Okulu Programı-3 kapsamında, 23 Şubat 2016 tari-
hinde okulumuz rehber öğretmenleri Recep Saygın TUTKA 
ve Zerrin ÇEKİÇ HACIEMİNOĞLU tarafından Çocuklarda 
Kaygı ve Stres Yönetimi” / “21.Y.Y Meslekleri” konulu 
seminer verildi. Seminere ilkokul, ortaokul ve lise velileri 
katıldı.
Seminerde “kaygı nedir, kaygıyı kontrol altında tutabilir mi-
yiz, bulunduğumuz çağda hangi meslekler öne çıkıyor ” 
gibi konulara değinildi.
Velilerimize katılımları için teşekkür ediyoruz.

TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları İktisadi 
İşletmesi’ne Vergi Dairesi Başkanlığı Tara-
fından Teşekkür Belgesi Takdim Edildi
2014 yılı Kurumlar Vergisi beyanlarına göre Kayseri ilin-
de en yüksek kurumlar vergisi tahakkuk eden mükellefler 
arasında TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi 
67. sırada yer aldı.
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı adına Gevher Nesibe Ver-
gi Dairesi Başkanı Sultan ÇALIŞ, teşekkür belgesini TED 
Kayseri Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi adına Genel 
Müdürümüz Arif Sırrı ŞİRİN ve İdari ve Mali İşler Koordina-
törümüz Aylin YILMAZ ERCİYES’ e takdim etti.

“Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı Seçme Sınavı 
Sonuçları”
TÜBİTAK- Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı’na katılacak 
öğrencileri belirlemek için 15/02/2016 tarihinde 5-6-7 ve 8. 
Sınıflardan toplamda 185 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti-
rilen ön eleme sınavı değerlendirilmiş ve aşağıda yer alan 
öğrenciler sınavda sergiledikleri üstün başarı ile TÜBİTAK-U-
lusal Ortaokul Matematik Olimpiyatları Hazırlık Etütlerine 
okulumuzda yapılacak katılmaya hak kazanmıştır. Öğrenci-
lerimize olimpiyat sınavları çalışmalarında başarılar dileriz.
Ayrıca sınava katılan tüm öğrencilerimizi medeni cesaretleri, 
kendilerine olan özgüvenleri dolayısıyla tebrik eder Matema-
tik Olimpiyatlarına göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı 
teşekkür ederiz.

*Sıralama alfabetik olarak düzenlenmiştir.

Öğrencilerimiz ‘eTwinning Avrupa Kalite Etiketi’ ile 
ödüllendirildi!
2014-2015 eğitim-öğretim yılında yürüttüğümüz “At the 
Heart of Learning” adlı E-Twinning projemiz Ulusal ve Avru-
pa kalite etiketi ile ödüllendirilmiştir. Projeyi yürüten 5.sınıf 
öğrencilerimize sertifikaları okulumuz tören alanında takdim 
edilmiştir. Projede yer alan öğrencilerimizi ve projeye reh-
berlik eden İngilizce öğretmenlerimiz Zuhal YILDIRIM, Fatma 
BAYSAL ve Linda SARIALP’ı tebrik ediyor ve başarılarının 
devamını diliyoruz.

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavı (TEB) 
TED’li Olmak İsteyen Öğrencilerden Büyük İlgi Gördü
Tam Eğitim Bursu(TEB), Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi 
tarafından verilen; ancak başarılı, maddi imkânları yetersiz 
olan öğrencilerin öğrenim ve diğer masraflarının üniversi-
te eğitiminin sonuna kadar karşılanmasına yönelik olan bir 
burstur.
Eşsiz bir burs sistemine giriş için tüm Türkiye’de gerçekleş-
tirilen, Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavına bu 
yıl, TED’li olmak isteyen 54.933 öğrenci başvuruda bulundu. 
Sınav; 38 il ve ilçemizde, 88 Okul ve 2298 salonda toplam 
4596 gözetmen eşliğinde 5 Mart 2016 Cumartesi tarihinde 
saat 10.00’da yapıldı.
Kayseri’de gerçekleştirilen sınava; şehrimizden ve çev-
re illerden 3073 öğrenci katıldı. Sınav; TED Kayseri Koleji 
Vakfı Okulları, Servet Akaydın İlköğretim Okulu ve Kocasinan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

OTA Face to Face Öğretmen Eğitimi
İngilizce öğretmenlerimizin online olarak sürdürdüğü OTA 
(Oxford Teaching Academy) eğitimlerinin (Teaching English 
to Teenagers & Teaching English to Young Learners) yüzyüze 
yapılan bölümü eğitimi almakta olan İngilizce öğretmenle-
rimizin katılımıyla okulumuzda gerçekleşti. Eğitim, Oxford 
Teaching Academy eğitmeni Chris Sheen tarafından verildi. 
Oldukça verimli geçen eğitimde, farklı yaş gruplarındaki öğ-
rencilere İngilizce öğretim teknikleri hakkında bilgi paylaşımı 
yapıldı.

Sıra No: Sınıf Ad-Soyad

1 7-E Ada Yiğit SÜER

2 7-A Alpay NAÇAR

3 8-C Beyza BAKTIR

4 5-B  Buğra TELCİOĞLU

5 8-E Ecem SOMYÜREK

6 8-C Ege ÇOŞKUN

7 8-A Ekin ERDOĞAN

8 8-E Erdal Mert ŞENCAN

9 7-C Kadir Mert KÖMÜRCÜ

10 7-C Levent NALİCİ
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Etkili Dinleme Çalışmaları
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında uygulamaya başladığı-
mız Ölçme Değerlendirme Uzmanı Şeyda Sevinç tarafından 
hazırlanan Etkili Dinleme Çalışmaları tüm 1 – 2 ve 3.sınıf 
öğrencileri ile 15-19 Şubat 2016 tarihleri arasında gerçek-
leştirildi.
Çalışmalarımızda öğrencilerimizin dikkatli dinleme, dinle-
diğini anlama, dinlediklerini kendi cümleleri ile ifade etme, 
günlük yaşam durumları ile karşılaştırma yapma, örnek 
verme, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştirmek 
hedeflenmişti.
1.sınıflarda gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere Feridun 
Oral’ın “Kırmızı Elma” kitabı dinletilerek “Yardımlaşma” kav-
ramı üzerinde konuşulmuş, yardımlaşmanın önemi tartışıl-
mış örnek yaşam durumlarıyla pekiştirmeleri sağlanmaya 
çalışılmıştır. Çalışma sırasında öğrencilerin olayları oluş sıra-
sına göre sıralama ve verilen örnek durumlardaki problem-
leri tespit ederek problemi çözme çalışmaları yaptırılmıştır.
2.sınıflarda gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere Sara Şa-
hinkanat’ın “Yavru Ahtapot Olmak Çok Zor” kitabı dinletile-
rek “İnsanın kendi olmasının, kendini sevmesinin kendiyle 
barışık olmasının önemi” üzerinde konuşulmuş, örnek ya-
şam durumlarıyla pekiştirmeleri sağlanmıştır. Öğrencilerle 
ahtapot çizme çalışması yapılmış, kitapta bahsedilen kah-
ramanlar olan ahtapot ve deniz yılanının özellikleri üzerinde 
konuşulmuştur. Hikâye kitabı “Deniz Yılanı Olmak Çok Zor” 
şeklinde değiştirilerek öğrencilerle tekrar oluşturulmuş, öz 
değerlendirme çalışması ile öğrencilerin etkinlik sonunda 
kendilerini değerlendirmeleri sağlanmıştır.
3.sınıflarda gerçekleştirilen çalışmada öğrencilere Roald 
Dahl’ın “Charlie’nin Çikolata Fabrikası” kitabı şubat tati-
linde okutulmuş, Şubat tatili dönüşü tüm öğrencilere filmi 
izlettirilmiştir. Çalışmada “İnsanın kendi olmasının, kendini 
sevmesinin kendiyle barışık olmasının önemi” üzerinde ko-
nuşulmuş, örnek videolar üzerinde konuşularak öğrencilerin 
ana fikri bulmaları sağlanmıştır. Çalışma her sınıfta iki ders 
saati boyunca sürmüş, öğrencilerin grup çalışmaları yaparak 
yaratıcı fikirlerle önceden hazırlanan üç etkinliğe katılmaları, 
çalışmalarını belirtilen süre içerisinde hazırlamaları ve sınıfta 
sunmaları sağlanmıştır. Çalışma sonunda öz değerlendirme 
formu ile öğrencilerin kendilerini ve grup çalışmalarını de-
ğerlendirmeleri sağlanmıştır.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Kutladık
Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle 
birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadın çalı-
şanlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladık.
Ortaokul-Lise Müdürümüz ve Genel Müdürümüz Sayın Arif 
Sırrı ŞİRİN, günün anlam ve önemi ile ilgili yapmış olduğu 
konuşmada; ‘’TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları olarak, 8 
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü›nün, kadınların, eşitlik, 
bağımsızlık, özgürlük, politik ve ekonomik haksızlıkların 
giderilmesi, cinsel ayrımcılığın sona erdirilmesi, kadınlara 
uygulanan her türlü şiddetin önlenmesi, saygın yaşam ve 
insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması yo-
lunda verdikleri mücadelenin simgesi olduğuna inanıyoruz. 
İnanıyor ve biliyoruz ki, kadınlarımızın hayata daha fazla ka-
tılmaları kadın zarafeti ile şekillenen bir sosyal hayata, daha 
aydınlık bir geleceğe ulaşmamızın yegane koşuludur. Elde 
ettiği hakları  sonuna kadar koruyup, geliştireceği inancıyla, 
tüm kadınların bu anlamlı gününü kutluyor, verdikleri emek 
mücadelesi ile bugünümüze ışık tutan kahraman kadın iş-
çileri şükranla anıyor, kadınlarımızı kendi hak ve hakikatleri 
uğruna mücadeleye, erkek emekçileri de bu mücadeleyi 
desteklemeye çağırıyoruz.’’ diyerek kadın çalışanlarımızın 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlama programımız, 
pasta kesimi ile son buldu.

Ygs Öncesi Moral Pastası Neşe İle Kesildi
11. 03. 2016 Cuma günü saat 14.00′ da YGS öncesi moral 
motivasyon amacıyla okul bahçemizde tüm öğretmenlerimiz 
ve on ikinci sınıf öğrencilerimizin katılımıyla pasta kesimi ya-
pılmıştır YGS’de tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.

İstiklal Marşı’mızın 95.Yılını Büyük Coşkuyla Kutla-
dık…
 12 Mart İstiklal Marşı’mızın Kabulü  ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Haftası etkinlikleri kapsamında İstiklal Marşı’mızın 
95.yılı, okulumuz konferans salonunda düzenlenen muhte-
şem bir törenle kutlandı. Törene; okul yöneticilerimiz, öğret-
menlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.
 Tören, İstiklal Marşı’mızın coşkuyla söylenmesiyle başladı. 
Öğrencilerimiz, büyük şair Mehmet Akif ERSOY’ un şiirlerini 
dile getirdi. Din Kültürü öğretmenimiz Fazıl Ahmet BAHADIR’ 
ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından 
da öğrencilerimiz, Mehmet Akif ERSOY’ un   ‘’Küfe’’ adlı 
şiirini oyunlaştırarak sahneledi. Tören sonunda izleyenler 
duygulu ve gururlu anlar yaşadı.yapılmıştır YGS’de tüm öğ-
rencilerimize başarılar diliyoruz.

Milli Yüzücümüz Yiğit Aslan’dan Türkiye Rekoru
Dünya Olimpiyatlarına hazırlanan Milli Yüzücümüz TED Kay-
seri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu 7-B sınıfı öğrencimiz Yiğit 
ASLAN, 5- 6 Mart 2016 tarihleri arasında Kayseri’de ger-
çekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Yüzme Yarış-
masında 400 m Serbest yarışında 4.17.25 lik derecesiyle 
TÜRKİYE REKORU kırmıştır.
Yarı finalde 50 m Serbest, 100 m Kelebek ve 200 m Karışık 
yarışlarını da 1. Olarak tamamlayarak 21-22 Mayıs 2016 
tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek olan final mü-
sabakalarına katılmaya hak kazanmıştır.
Öğrencimizi bu büyük başarısından dolayı tebrik ediyor, 18-
21 Mart 2016 tarihleri arasında Milano-İtalya’da katılacağı 
müsabakalarda da başarılar diliyoruz.
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1.Sınıflarımız Kalpten Arkadaş
8-10 Mart 2016 tarihleri arasında Rehber Öğretmenimiz 
Zerrin ÇEKİÇ HACIEMİNOĞLU tarafından 1.sınıf öğrenci-
lerimize ‘ARKADAŞLIK’ konulu sınıf rehberlik etkinlikleri 
düzenlenmiştir. Öğrencilerimize “Arkadaşlık nedir?”, “Nasıl 
arkadaş olunur?”, “Arkadaşlar birbirlerine nasıl davranma-
lıdır?” gibi sorular yöneltilerek etkinliğe başlanmıştır. Son-
rasında arkadaşlıkla ilgili çizgi film izlenmiştir. Çizgi filmde 
yaşanılan durumlarla ilgili öğrencilere fikirleri sorulmuştur. 
Arkadaşlar arasında rekabet ve kıskançlığın olabilece-
ği, fakat bunun arkadaşlıkları etkilememesi gerektiğinin 
önemle üzerinde durulmuştur. Her birinin ayrı yetenek ve 
özellikte öğrenciler olduğu, bunları kabul ederek daha gü-
zel ve uzun süreli arkadaşlıklar kurulabileceği sonucuna 
varılmıştır.
Çizgi filmden sonra renkli kalp kağıtlarına arkadaş deyince 
akıllarına gelenleri, hissettiklerini çizip yazmaları istenmiş-
tir ve kağıtları kalp şeklinde kesmişlerdir.
Bütün sınıfların çalışmaları tamamlandıktan sonra ‘AR-
KADAŞLIK KALPLERİ’ rehberlik panosuna asılmıştır. Bu 
eğlenceli ve işbirlikçi çalışmaları için öğrencilerimize te-
şekkür ederiz.

3. Sınıflarımız “Mendil Kapmaca Turnuvası” Heye-
canı Yaşıyorlar
Her yıl geleneksel çocuk oyunları kapsamında düzenlemiş 
olduğumuz “3.sınıflar arası mendil kapmaca turnuvası”, bu 
yıl da mart ayı içinde gerçekleştirildi.
İlkokul Beden Eğitimi zümresinin düzenlemiş olduğu tur-
nuvayı 3-E sınıfımız kazanarak okulumuzu il yarışlarında 
temsil etme hakkına sahip oldu.
Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dileriz.

HABERLER

Speed Stacks
Speed Stacks Nedir?
Dünya çapında 54 ülkede 40.202 eğitim ve aktivite prog-
ramlarında yer alan Dizilim Sporu,
12 özel tasarımlı bardaktan oluşur. Dizilim Sporunda amaç; 
bardakların 3-3-3, 3-6-3 ve 1-10-1(Döngü) kategorilerinde 
en kısa sürede üst üste dizilip toplanmasıdır. (Döngü katego-
risinde dünya rekoru 5.303 saniyedir.)
1980′ li yıllarda ilk olarak Amerika’ da ortaya çıkan ve 1995 
yılından sonra popülaritesini arttıran Dizilim Sporu, 2000’ li 
yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda sağladığı faydalar-
dan sonra okullardaki en önemli aktivitelerden biri halini aldı.
Amerika’da yapılan araştırmalar Dizilim Sporu uygulama-
sının, iki elin aynı anda kullanılmasında, el-göz koordinas-
yonunun sağlanmasında, beynin sağ-sol kısımlarının aynı 
anda kullanılmasında ve motor becerilerinin gelişmesinde 
olumlu katkılarda bulunduğu kanıtlanmıştır. Sağlamış olduğu 
yararların yanı sıra çocuklara hoşça vakit geçirtmesi, beden 
eğitimi dersleri için Dizilim Sporu önemli aktivitelerden biri 
haline gelmiştir.
Speed Stacks Faydaları
– El-göz koordinasyonunu sağlaması
– Beynin sağ ve sol kısımlarının aynı anda kullanılmasını 
sağlaması
– Motor becerileri geliştirmesi
– Her iki eli aynı anda kullanılmasını sağlaması
– Çabukluğu sağlaması
– Odaklanmayı geliştirmesi
Okulumuzda ilk kez bu yıl gerçekleştirilen Speed Stacks Tur-
nuvası ilk olarak 2.Sınıflarımız arasında gerçekleştirilmiştir. 
Öğrencilerimiz yarışmaya yoğun ilgi göstermişlerdir. Her sı-
nıftan ilk 5’e giren öğrenciler arasında 23 Nisan 2016 günü 
yapılacak yarışmalar sonucunda 1. Olan öğrencilerimize 
ödülleri törenle verilecektir.

TED-MEB İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşım Semi-
nerleri tüm hızıyla devam ediyor!
Türkiye genelinde 15 TED okulu tarafından gerçekleştirilen 
MEB İngilizce öğretmenlerine yönelik seminerlerin 3.ka-
demesi 16&17 Mart 2016 tarihlerinde, okulumuz İngilizce 
öğretmeni ve öğretmen eğitimcisi Zuhal YILDIRIM‘Dinleme 
ve Yazma becerisini geliştirmeye yönelik sınıf içi uygulama-
lar’  konularında 21 MEB İngilizce öğretmeninin katılımıyla 
okulumuz  Lise Etkinlik salonunda gerçekleştirilmiştir.
3.kademe seminerine Amerikan Büyükelçiliği tarafından gö-
revlendirilen US fellow Elizabeth Bear katılarak, eğitimin ilk 
gününe destek vermiştir.
Amacı, alanda güncel gelişmeleri tartışmak, İngilizce öğret-
menlerinin kendi deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşmak 
ve onlardan dönüt almak ve MEB İngilizce kitabının çift ve 
grup çalışmasına yönelik adaptasyonunu sağlamak olan bu 
eğitim, İngilizce derslerinin öğrenci merkezli, iletişim odak-
lı, gramer bilgisinin anlamlı bağlamda verilmesi ve konuş-
ma-yazma becerilerinin gelişimine yönelik sınıf çalışmasını 
önermektedir.

Çanakkale’yi Yeniden Yaşadık
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101.Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü okulumuzda gurur ve 
coşkuyla kutlandı.
 Program Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit-
lerimiz için yapılan saygı duruşu ve hemen ardından söylenen İstiklal Marşı ile başladı.

 Müzik öğretmenimiz Eser ÖZPOYRAZ yönetimindeki okul koromuzun söylediği Çanakkale türküleri büyük beğeni aldı.
 Günün anlam ve önemini ifade eden konuşmanın ardından okulumuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni Fazıl Ahmet BAHA-
DIR’ ın yazıp yönettiği kısa oyun ve oratoryo seyredildi. Daha sonra Çanakkale’de şehit olan 1200 Azerbaycan Türkü için yazılmış şiiri, 
Bakü doğumlu bir öğrencimizin seslendirmesi de programa ayrı bir renk kattı.
 Çanakkale’de şehit olan Beşiktaşlı, Galatasaraylı, Fenerbahçeli futbolcular için yazılmış şiirlerin seslendirildiği program Mehmet Akif 
ERSOY’ un ‘’Çanakkale Şehitlerine’ ’şiirinin okunmasıyla son buldu.
 Çanakkale’yi geçilmez yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür edi-
yoruz.

Nevruz Bayramı
 Türk tarihinin en eski bayramı olan ‘’Nevruz’’ lise etkinlik 
salonunda yapılan etkinliklerle kutlandı. 
 Etkinlikte bayramın önemi ve binlerce yıldır Türk dünyasın-
daki kutlamalar ve günün önemi vurgulandı. Türkler için bir 
kurtuluş günü olan Ergenekon Destanı yeni yılın başlangıcı 
olarak kabul edilmiş ve baharın gelişi olarak kutlanmıştır. Bu 
nedenle öğrencilerimize Ergenekon Destanı hatırlatılarak 
Nevruzla ilgili şiirler okundu.
 9.sınıflarımızla gerçekleştirilen program öğrencilerimizin 
Nevruzla ilgili bilinçlenmelerini ve keyifli anlar geçirmelerini 
sağladı.
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8.Sınıflara 2. Teog Öncesi Motivasyon Çalışması
27-28 Nisan 2016 tarihlerinde yapılacak 2. TEOG Sınavı’na sayılı günler kala TED Kayseri 
Koleji Vakfı Ortaokulu Rehber öğretmenimiz Zeliha AKSOY ATAŞCI tarafından 8.sınıftaki öğren-
cilerimize sınıf ortamında motivasyon çalışması yapıldı. Öğretmenimiz, öğrencilerimize kendi-
lerini daha iyi tanıyıp son bir ayı daha iyi yönetmeleri için önerilerde bulundu.
Tüm 8.sınıf öğrencilerimize Öğrenme Stilleri Envanterinin sonuçlarına göre nasıl ders çalışma-
ları gerektiği ,daha iyi nasıl motive olabilecekleri tek tek anlatıldı ve sınıf rehber öğretmenleri-
mizle sınıflarının sonuçları paylaşıldı.
Öğrenme stilleri, her öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve 
hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanmasıdır. Bilgi alma şekline göre bu yollar 
üçe ayrılır:
• Görsel,
• İşitsel
• Kinestetik (dokunsal)
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak, öğrencilerimizin öğrenme ortamına katkıda 
bulunmak amacıyla, öğrenme stilleri konusunda çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar kapsamında 
öğrencilerimize “Öğrenme Stilleri” envanterini uyguladık. Sonuçlara göre, öğrenci profilleri çı-
kardık ve öğrencileri bilgilendirdik
Birlikte bazı örneklere göz atalım: Görsel anne baba, kinestetik çocuklarını anlayamayabilir. 
Masada otururken çocuklarının, sürekli kıpırdanıp hareket etmelerinden rahatsız olabilirler. 
Çünkü kendileri böyle ders çalışmamışlardır ve çalışmamaktadırlar.
İşitsel öğrenciler belki de müzikle dersi daha iyi anlamaktadırlar. Ders çalışırken müzik dinle-
melerine izin verilebilir. Burada ölçüt, öğrencinin müzik dinlerken ders çalışması ile istenilen 
başarıya ulaşıp ulaşmadığıdır.

Öneriler:
Görsel öğrenen çocuklar:
• Renkleri kullanabilir. Yazarken ve okurken renkli kalemlerle not alabilir ve önemli yerlerin 
altını çizebilir.
• Öğrendiği bilgileri küçük kartlara yazarak çalışabilir. Bu kartları ayna, defter kapağı, dosya 
üzeri, pano ve kitaplık gibi yerlere yapıştırarak görünür hale getirebilir.
• Karmaşık konuları çeşitli şema ve grafiklere dönüştürebilir. Kavram haritaları kullanılmalıdır.
• Öğrenmekte zorlandığı konularla ilgili görsel video ve slaytlardan yararlanabilir.
• Öğrenmek için görsel posterler hazırlayabilir.
İşitsel öğrenen çocuklar:
• İşitseller konuşarak ve dinleyerek daha iyi öğrenirler. Arkadaşıyla çalışarak ya da öğrendik-
lerini size anlatarak bilgilerini daha kalıcı hale getirebilir.
• Konuları öğrenirken yüksek sesle okuyabilir.
• Ders çalışırken bilgileri, kendi sesinden, i-pod vb. cihazlara, daha sonra dinlemek üzere 
kayıt edebilir.
• Hatırlanması gereken bilgiler (tarih, yer ismi, ..vb.) için çeşitli melodiler ve ritimler oluştura-
bilir. Bu melodilerin komik, saçma veya çılgınca olması öğrenmeyi kolaylaştırır.
Kinestetik/Dokunsal öğrenen çocuklar:
• Kinestetikler hareket ederek daha iyi öğrenirler. Çalışırken elinde kitap ya da kartlarla ileri 
geri yürüyebilir, yüksek sesle okuyabilir.
• Çalışırken, kendi istediği yerde ve şekilde çalışmasına izin verilebilir.
• Bir şeyler anlatacağı zaman ayağa kalkabilir ve tüm vücudunu kullanarak anlatabilir.
• Öğrendiği konuları dramatize ederek daha kalıcı hale getirebilir.
• Çalışırken bir şeyle oynamasına (elinde kalem çevirme, oyun hamuru yoğurma, …vb.) izin 
verilebilir.
• Öğrendiği konularla ilişkili, ellerini kullanabileceği çalışmalar yapabilir (lego, oyun hamuru, 
kil, …vb.).
• Laboratuar çalışmalarıyla iyi öğrenirler. Evde deneyler yapmalarına izin verilebilir.
• Öğrendiği konuyla ilgili yaşayarak öğrenebileceği yerlere (müze, fabrika, tarihi yer, …vb.) 
geziler yapabilir.
Her çocuk başka bir dünyadır. O nedenle biri için iyi olan, öbürü için iyi olmayabilir. Burada 
verilen öneriler, tüm çocuklara aynen uygulanamayabilir. En iyi öğrenme yolunu seçme işi, 
kendilerine bırakılmalı ama verilen örnekleri denemeleri için teşvik edilmeli, kendilerine uygun 
yol ve yöntemleri geliştirmede de yardımcı olunmalıdır.
TEOG sınavına hazırlanan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz.

22 Mart Dünya Su Günü Ted Kayseri Koleji Vakfı Özel 
Ortaokulu Öğrencileri Tarafından Çeşitli Etkinlikler İle 
Kutlandı.
  “Su Hayattır, Kullanmak Sanattır!” sloganı ile suyun doğru kul-
lanımı ve önemine dikkat çekilen etkinliklerimizin ilk aşamasında 
okul yerleşkemiz içerisinde gezen su damlamız ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencilerimizin konuya dikkatlerini çekerek farkındalık 
düzeyini arttırdı.
Ardından eko okul timi ve okullarda orman timi öğrencilerimiz 
ortaokul öğrencilerimize yönelik “KİM 5 LİTRE SU İSTER?” yarış-
ması düzenledi. Bu yarışma ile öğrencilerimiz hem eğlendi hem 
de su ile bilgilerini gözden geçirme fırsatı elde etti. Öğrencilerimiz 
suyun önemi ve doğru kullanımı ile ilgili videolar izleyip ardından 
Su Günü Ritim Grubumuzun damacana şişelerini kullanarak ser-
giledikleri RİTİM SHOW ile eğlenceli dakikalar geçirdi.

50.Yıl Etkinlik Komitesi İlk Toplantısını Yaptı
 Okulumuzun 50.Yıl kutlamaları için oluşturulan etkinlik 
komitesi 28 Mart 2016 Cuma günü ilk toplantısını gerçek-
leştirdi. Toplantıya; TED Kayseri Temsilciliği Yönetim Kurulu 
üyelerimiz, Vakıf Yönetim Kurulu üyelerimiz, Mezunlar Der-
neği Yönetim Kurulu üyelerimiz, Okul Aile Birliği üyelerimiz, 
yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz katıldı.
 50.Yıl kutlamaları çerçevesinde yapılabilecek etkinlikler i 
görüşen komite üyeleri, öneriler doğrultusunda fikir alış veri-
şinde bulunarak neler yapılabileceğini değerlendirdi.
Öğrenci temsilcilerimizinde katılacağı, toplam 7 grup ve 42 
kişiden oluşacak olan 50.Yıl etkinlik komitesinin ikinci top-
lantısı 18 Nisan 2016 Pazartesi günü yapılacak. 

Tarsus Amerikan Kolej Eğitim Formu
TED Kayseri  Koleji olarak  on bir  delege ve  bir gazeteci, öğret-
menimiz Gülgün Kalpakçı’nın danışmanlığında Tarsus Amerikan  
Koleji’nin  ev sahipliği yaptığı  eğitim formuna katıldı.
25-28 Mart  2016 tarihleri arasında  gerçekleştirilen TACEF, or-
yantasyon oyunlarıyla başladı.  Komiteler oluşturuldu.  Öğrencile-
rimiz;  ekonomi, insan hakları, uluslararası ilişkiler, kültür, ulaşım, 
eğitim ve enerji  komitelerinde  delege olarak görev aldı. Dört gün 
süren TACEF’in  sonunda  taslaklar  sunuda, düşünceler tartışıl-
dı  ve  üç öğrencilerimizin görev aldığı insan hakları komitesi en 
yüksek kabulü aldı.
Öğrencilerimizin  yeni arkadaşlar  kurmasını ve kendilerini ifade 
etme ortamları bulacakları yeni forumlarda görüşmek dileğiyle. 
TED Kayseri kolejini en  iyi şekilde  temsil eden   öğrencilerimi-
ze  teşekkür eder ve başarılarının devamını dileriz.
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Neşe Erberk Anaokulu Öğrencileri Okulumuzu Ziyaret 
Etti
 Neşe ERBERK anaokulu öğrencileri 30 Mart 2016 Çarşam-
ba günü etkinlik faaliyetleri kapsamında okulumuzu ziyaret 
etti. Okulumuz yemekhanesinde kurabiye yaparak keyifli za-
man geçiren minik öğrencilere, okulumuz anaokulu öğren-
cileri TED tişörtü hediye etti. Öğrencilerimizin doğum günü 
kutlamalarınada katılan öğrenciler hep birlikte pasta yiyerek 
eğlenceli dakikalar yaşadı.

4.Sınıf Öğrencilerimize Yabancı Dil Ağırlıklı 5.Sınıf 
Programı Anlatıldı
30.03.2016 tarihinde okulumuz konferans salonunda 4.sı-
nıf öğrencilerimize ve öğretmenlerimize Yabancı Dil Ağırlıklı 
5.SINIF Programı anlatıldı . Programda   Okul Müdürümüz 
Ve Genel Müdürümüz  Sayın Arif Sırrı ŞİRİN öğrencilerimizin 
böylesine köklü bir kurumda eğitim gördükleri için ne kadar 
şanslı olduklarını dile getirirken; Ortaokul Müdür Yardımcı-
mız Sayın Salih TORBALI ise  5.sınıf yabancı dil ağırlıklı ders 
programı hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdi.5.Sınıfta ya-
bancı dil dersleri uygulamalarını ise Sayın Fatma BAYSAL, 
Fulden ÖZKAN,Tülin GÜRBÜZ öğretmenlerimiz anlattı. Orta-
okul Rehber öğretmenimiz Sayın Zeliha AKSOY ATAŞCI ise 
5.sınıflara uygulanan rehberlik faaliyetlerini anlattı.

Bana AB ‘yi Anlat” Resim Yarışması
Okulumuz 7-C sınıfı öğrencilerinden Rabia ÜZEL , Türkiye 
genelinde düzenlenen “Bana AB ‘yi Anlat” konulu resim ya-
rışmasında il 1. si olmuştur. Mayıs ayında Ankara’da yapı-
lacak olan törenle belgesini alacaktır. Öğrencimizi kutluyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Ted Kayseri Koleji İngilizce Öğretmenlerimiz 3. Elt Kon-
feransı’na Katıldılar
9 Nisan 2016 tarihinde ODTÜ Koleji tarafından düzenlenen 
“Equipping the Next Generation” konulu 3. ELT Konferansı’na 
okulumuz İngilizce öğretmenleri Ümit ERSAYDI, Zuhal YILDIRIM 
ve Seda YILDIZ katılarak İngilizce Dil Eğitimi alanındaki eleştirel 
düşünme, yaratıcılığı kullanma ve teknolojinin derslere entegre 
edilmesi konularında bilgilerini pekiştirdiler ve bu konularda serti-
fika almaya hak kazandılar.

Yüzmede Başarıya Doymuyoruz…
06-07 Nisan 2016 tarihleri arasında Kayseri Atatürk Yüzme Ha-
vuzunda düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Yarışlarında 
TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu Kız ve Erkek sporcuları-
mızdan büyük başarı..
Erkeklerde öğrencimiz YİĞİT ASLAN 400 m Serbest, 200 m Ka-
rışık, 100 m Serbest ve 200 m Serbest kategorilerinin tümün-
de Kayseri birincisi olmuştur.
Kızlarda öğrencimiz DURU ŞİBİK 200 m Kurbağalama, 100 m Sır-
tüstü kategorisinde Kayseri ikincisi, 200 m Karışık, 100 m Serbest 
kategorisinde Kayseri birincisi olmuştur.
Ayrıca öğrencimiz ANIL TOROS 50 m Kurbağalama kategorisinde 
Kayseri dördüncüsü olmuştur.
Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, yüzme takımı-
mıza Türkiye Yüzme Şampiyonası grup müsabakalarında başarılar 
diliyoruz.

Kitap Kurdu Kulübü Kitap Sergisi
28 Mart – 03 Nisan “Kütüphaneler Haftası “ dolayısıyla 
Okulumuz Kitap Kurdu Kulübü’nün hazırlamış olduğu kitap 
sergisi öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından ilgiyle karşı-
lanmıştır. Ayrıca, kitap okuma sevgisini aşılamak amacıyla 
düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında  2D Sınıfı ile 2E Sınıfı 
arasında gerçekleştirilen “İsim-Şehir” yarışmamız  sonucun-
da 2D Sınıfımız ödüllendirilmiştir.

2015-2016 Etwınnıng Proje Kulübü Online Toplantısı
3. ve 4. Sınıflardan 12 öğrencimizin katılımıyla Zuhal YILDIRIM 
ve Ebru HATO rehberliğinde yürütülen ‘SET (SECRET EUROPEAN 
TREASURES) OFF FOR AN ADVENTURE’ adlı eTwinning projemi-
zin ortaklarıyla (Yunanistan,Finlandiya,İtalya,Bulgaristan,Polonya 
ve Romanya) 1.4.2016 tarihinde 10.30-11.30 saatleri arasında 
online bir toplantı yapılmıştır.
Bu toplantı aracılığıyla, öğrencilerimiz diğer ülkelerdeki arkadaşla-
rıyla ülkeleri, okulları ve yürütülen proje hakkında bilgi alışverişin-
de bulunarak kültürlerarası paylaşım yapmıştır. Öğrencilerimizin 
aksanı,konuşmadaki akıcılığı ve ilginç soruları bizleri gururlandır-
mıştır.
Proje süresince desteğini esirgemeyen değerli yöneticilerimi-
ze,öğretmenlerimize ve öğrencilerimize özverili çalışmaları adına 
sonsuz teşekkür ediyoruz.
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Genç Eleştirmenler Sempozyumuna Katıldık
15-16 Nisan 2016 tarihleri arasında TED Ankara Koleji 
Lise kısmında gerçekleşen «Düşlerimiz Büyüyor» sloganıyla 
VI. Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu›na, Felsefe öğ-
retmeni Nilüfer Öztürk  ile Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni 
Selim Bahadır liderliğinde yirmi üç 9,10 ve 11. sınıf TED 
Kayseri Koleji Özel Lisesi öğrencisi katılarak okulumuzu 
temsil etmiştir. Öykü (Evvelotel), Roman(Binboğalar Efsa-
nesi), Şiir (Üvercinka),Sinema (Muhteşem Gatsby), Yaratıcı 
drama (Dava), İngilizce Çizgi Roman (Maus) ve İngilizce 
Roman (The Book Thief)gibi oturumlarda belirli eserleri iki 
gün boyunca inceleyen öğrencilerimiz başkalarının fikirleri-
ne saygı duyarak, incelemiş oldukları eserler doğrultusunda 
olumlu ve olumsuz eleştirilerini yapmış ve çeşitli aktivitele-
re katılmışlardır. Edebiyat alanında verimli zaman geçiren 
öğrencilerimiz kendilerini yorum yapma, eleştiri vb. iletişim 
alanlarında geliştirmekle birlikte hoş vakit geçirerek yeni 
insanlar ile tanışmışlardır. Ayrıca organizasyonda Türk Dili 
ve Edebiyatı öğretmenlerine yönelik «Edebiyat Öğretiminde 
Yeni Yaklaşımlar» konulu konferans da verilmiştir.

Türkiye Yarı Finallerindeyiz…
Erzincan’da düzenlenen Genç A Erkekler Bölge Grup Müsaba-
kaları ’nda okulumuz Artvin Fen Lisesi’ni 68-35, Tokat Anadolu 
Lisesi’ni 49-27, Elazığ Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi’ni  de 57-
35 lik farklı skorlarla  yenerek Türkiye yarı finallerine gitmeye hak 
kazanmıştır. Okulumuzu ve şehrimizi en iyi şekilde temsil eden ta-
kımımızın idareci, antrenör  ve  oyuncularını tebrik eder 2-5 Mayıs 
tarihlerinde yapılacak olan Türkiye yarı finallerinde başarılar dileriz.
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HABERLER
Anasınıfı ve Ana Hazırlık Gruplarında “İngilizce Zeka 
Oyunları” Uygulaması Başlatıldı
Okulumuzun Anasınıfı ve Ana Hazırlık gruplarında İngilizce dersle-
rine entegre bir şekilde “Zeka Oyunları” uygulaması başlatıldı. Ço-
cuklarımızın İngilizce dilinde zeka, akıl, mantık, işlem, strateji, karma 
zeka ve mekanik oyun üniteleriyle ilgi alanlarını keşfetmeleri sağ-
lanarak onların kapasitelerini geliştirmeleri hedefleniyor. Ayrıca, İn-
gilizce Zeka oyunları derslerinde çocuklarımıza oyunlar oynatılırken 

klasik müzik dinletilerek yaratıcılıklarını kullanma potansiyeli arttırılmakta ve çocuklarımızın beyin loblarından mantıksal olan “sol beyin” 
çalışırken, duygusal ve sanatsal olan “sağ beynin” de çalıştırılması sağlanmaktadır.
 Bu derslerde öğrencilerin zeka potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi; problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve 
doğru karar vermesi, sistematik bir düşünme yapısı geliştirmesi, zeka oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında 
çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi hedefleniyor.

‘What Works In English ? ‘ tanıtım toplantısı
23 Nisan 2016 tarihinde gerçekleşen ‘What Works In English ? ‘ 
tanıtım toplantısına okulumuz İngilizce öğretmenleri katılmıştır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Coşkuyla Kutladık
Türkiye Büyük Millet Meclisi›nin açılışının 96›ıncı yıldönümü ve Türkiye Cumhuriyeti›nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk›ün çocuklara 
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, 23.04.2016 Cumartesi günü, saat 10.30’da okulumuz spor salonunda 
kutladık.
Kutlama töreni; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarının manevi huzurun-
da çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başladı.
Cumhuriyetimizin koruyucusu ve takipçisi olan, bugün olduğu gibi gelecekte de barış, huzur ve refahı sağlayacak olan çocuklarımızın bu 
coşkulu gündeki mutluluklarına; öğretmenlerimiz ve velilerimiz de ortak oldu.
Bizde; varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımızla kutlu-
yoruz. Böyle güzel bir günde, birbirinden güzel gösterilerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Futsal Turnuvamız Tüm Hızıyla Devam Ediyor..
5 ve 6 sınıflarımız arasında düzenlenen Futsal Turnuvamız öğren-
cilerimizde büyük heyecan yaratmaktadır.
5D ve 6D sınıfları arasındaki yarıfinal müsabakasında 6D sınıfı 
finalle kalmış ve pazartesi günü başlayacak olan final müsabaka-
larında 6E-6C-6D takımları mücadele edeceklerdir.
Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz.
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Abdullah Gül Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. İhsan 
SABUNCUOĞLU,
TED Kayseri Koleji Vakfı 
Özel Lisesi Kariyer Günle-
rine Katıldı
Abdullah Gül Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İhsan SA-

BUNCUOĞLU,  TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Kariyer Günlerine katıldı. Okulumuz konfe-
rans salonunda gerçekleşen etkinliğe; Vakıf Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Ömer ÖZBA-
KIR, yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve lise öğrencilerimiz katıldı.
 Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU, TED Kayseri Koleji Vakfı 
Özel Lisesi Kariyer Günleri etkinliği kapsamında öğrencilerimizle bir araya gelerek söyleşi yap-
tı. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU, “Kişinin 
kendini geliştirebileceği, dünyaya, insanlığa ve çevresine katkı sağlayabileceği fırsatlarla, im-
kanlarla dolu bir çağda yaşıyoruz. Bu imkanları ve fırsatları şimdiki gençlerin iyi değerlendir-
mesi gerekiyor” dedi. 

  AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU söyleşide Abdullah Gül Üniversitesi hakkında 
da bir sunum yaparak meslek ve kariyer ile ilgili görüşlerini anlattı. Abdullah Gül Üniversite-
si’nin,   3. nesil üniversitelerin öncüsü olarak, dünyaya yeni bir eğitim ve araştırma modeli 
sunduğunu söyleyen Rektör SABUNCUOĞLU,  bu model ile toplumun ihtiyaçlarına cevap ve-
rebilecek ve geleceği şekillendirebilecek gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Bunu 
sağlamak için de kurdukları mekanizmalarla, kaliteli öğrencilerle, kaliteli öğretim üyelerini 
buluşturduklarını anlatan Prof. Dr. SABUNCUOĞLU Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme 
Vakfı’nın (AGÜV) desteği ile gerek öğretim görevlilerine, gerekse öğrencilere çok çeşitli ve 
eşsiz imkanlar ve fırsatlar sunduklarını vurguladı. 
 Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU,  LYS öncesinde öğrencilerimize güven aşılayarak, meslekler 
ve gerekli yetkinliklerle ilgili gelecek projeksiyonu yaparak onlara yeni bakış açıları kazandır-
dı. Öğrencilerimize tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU, gençlerin hedefleri 
olması gerektiğinin altını çizerek “Hedeflerinizi doğru belirleyin ve bu hedeflere ulaşmak için 
doğru bir planlamayla gerekeni yerine getirin. Üniversite sınavının son aşaması yakın zamanda 
gerçekleşecek. Sınava girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

 Söyleşinin sonunda Genel Müdürümüz Arif Sırrı ŞİRİN ve İlkokul Müdürümüz Raci ÜLKE katılı-
mından dolayı Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU’ na teşekkür ederek çiçek takdim etti.

HABERLER
9.Sınıf Öğrencilerinin Bursa Ve Çanakkale Ziyaretleri…
Kutlu zaferin 101.yılında Çanakkale’deydik. Okulumuzun 9.sınıf 
öğrencileri 26-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Bursa ve  Çanak-
kale gezilerini gerçekleştirdiler. Bursa’daki tarihi mekanların ziya-
retinden sonra Çanakkale’ye geçildi. Burada rehber eşliğinde Bo-
ğaz’ın iki yakasındaki şehitlikler, tabyalar ve müzeler ziyaret edildi. 
Çanakkale Zafer Anıtı altında öğrencilerimizin okuduğu İstiklal Mar-
şı ve öğrencimiz Dilara Samancı’nın  Öğretmenimiz Fazıl Ahmet 
Bahadır’a ait olan “Gelibolu’da Mehmetler” adlı şiiri okuması duygu 
dolu anların yaşanmasını sağladı ve bir anda diğer ziyaretçilerin de 
ilgi odağı haline gelmesine neden oldu. Öğrencilerimizin, yaşadığı 
toprakların hiçte kolay kazanılmadığını, bu topraklar için ağır be-
dellerin ödendiğini görmesi, anlaması ve  geçmişini unutmaması 
adına çok faydalı, anlamlı ve  kültürel bir etkinlik oldu.

“Bugün Bizden Vatan Razı Olacak!
Nefer Şehit, Ordu Gazi Olacak.”
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11.Sınıf Öğrencilerimizin İstanbul Gezisi
Öğrencilerimizin  üniversite yaşamı ve meslek seçimi hakkında geniş çaplı bilgi sahibi olmalarını sağla-
mak ve geleceğin mesleklerini tanıtmak amacıyla 27-29 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da bulunan 
BOĞAZİÇİ , KOÇ ,KADİR HAS, BİLGİ VE ACIBADEM Üniversitelerine gezi düzenlendi.
Gezimiz, 27 Nisan 2016  Çarşamba günü İBB Beykoz Sosyal Tesislerinde yapılan kahvaltı ile başladı. 
Ardından BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  fakülteleri ve bölümleri hakkında bilgi alındı. Daha sonra KOÇ ÜNİ-
VERSİTESİ kampus alanına geçildi. Üniversite tanıtım sunumunun ardından öğrencilerimizin üniversite 
öğrencilerinin arasında bu  atmosferi yaşamalarından dolayı aldıkları keyif ve heyecan görülmeye de-
ğerdi. O günkü gezimiz  İSTİNYE PARK alışveriş merkezinde akşam yemeği ile son buldu.

 28 Nisan 2016 Perşembe günü ise KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ve bölüm tanıtımıyla başladı. Öğlen 
yemeği için İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Santral Kampüsüne geçildi. Kampüste yenilen yemeğin 
ardından Üniversitenin tanıtım sunumu yapıldı ve santral müzesi gezildi.
Öğrencilerimiz bu yorucu günün sonunda eşsiz boğaz manzarasının tadını tekne turu yaparak  çıkardı.
29 Nisan Cuma günü ACIBADEM ÜNİVERSİTESİNİN tanıtım sunumunun ardından fakülteyi ve bölüm-
lerini gezen öğrencilerimiz ,üniversitenin laboratuvarlarını  inceleme fırsatı buldular. Öğle yemeği için 
VİAPORT  Alışveriş Merkezine gidildi.
Dolu dolu geçen mesleki tanıtım ve kültür gezimizde öğrencilerimiz, üniversite ortamını yaşayarak ke-
yifli dakikalar geçirdiler. Gelecekleriyle ilgili bir şeyler öğrenmenin mutluluğu ile Kayseri’ye dönüldü.

Mendil Kapmaca Turnuvasında İlçe 2.si Olduk…
Kocasinan ilçesinde bulunan ilkokul 3.sınıflar arası düzenlenen mendil kapmaca turnuvasında oku-
lumuz 3-E sınıfı öğrencileri, ilçe 2.si olmuşlardır. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz.

Futsal Turnuvası Şampiyonu 6 D
5 ve 6 sınıflarımız arasında düzenlenen Futsal Turnuvamız da final müsabakaları çekişmeli anlara 
sahne olmuştur. İkincilik maçı için sahaya çıkan 6C ve 6E sınıfları arasındaki müsabakayı 6E sınıfı 
kazanmıştır. Böylece 6C sınıfı üçüncü, 6E sınıfı ikinci, 6D sınıfı birinci olmuştur. Tüm takımlarımızı 
kutluyoruz.

HABERLER

Yüzücülerimiz Türkiye Finallerinde..
09-11 Mayıs 2016 tarihleri arasında Kırıkkale’de düzenlenen Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Grup 
Müsabakalar’ında öğrencimiz Yiğit ASLAN;
•100 m serbest kategorisinde birinci
•400 m serbest kategorisinde birinci
•200 m karışık kategorisinde birinci
•200 m serbest kategorisinde ikinci olmuştur.
öğrencimiz Duru ŞİBİK ;
•100 m serbest kategorisinde dördüncü
•200 m karışık kategorisinde dördüncü
Her iki sporcumuzu da 04-06 Haziran 2016 tarihler, arasında Karabük’te düzenlenecek olan ve 
Türkiye’nin en iyi 16 takımının katılacağı Türkiye finaline gitmeye hak kazandı. Öğrencilerimizi tebrik 
ediyor, Türkiye finalinde başarılar diliyoruz.

TED Sivas Koleji Oku-
lumuzu Ziyaret Etti
Türk Eğitim Derneği, Türki-
ye’nin her ilinde okul açma 
projesinde bir adım daha 
attı. Türk Eğitim Derneğinin, 
38. Okulu 2016-2017 eği-
tim öğretim yılında Sivas’ta 
açılacak. 

TED Sivas Koleji Kurucu Temsilcisi Erdem ER,  Okul Müdürü Hüseyin ÇILDIR ve Okul Psikoloğu 
Gamze ER,  13.05.2016 Cuma günü okulumuzu ziyaret ettiler. Genel Müdürümüz Arif Sırrı 
ŞİRİN’ den ve İlkokul Müdürümüz Raci ÜLKE ’den eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi 
aldılar.
TED Sivas Koleji Kurucu Temsilcisi Erdem ER, TED Sivas Kolejini Sivas›a kazandırmanın büyük 
bir gurur olduğunu ifade ederek, 1928 den bugüne bir gelecek projesi vizyonuyla hareket 
eden Türk Eğitim Derneğinin, Sivas›taki meşalesi olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde 
olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhuriyetin temel değer ve kazanımlarına bağlı olan TED Okulla-
rına yeni bir meşale olarak eklenen TED Sivas Kolejinin, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve 
bir Cumhuriyet şehri olan Sivas›a çok yakışacağını düşündüklerini söyledi.
Biz de; TED Sivas Koleji’nin ülkemize ve Sivas’a hayırlı olmasını diliyoruz.
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Renkli Matematik Dünyası’na Yolculuk-İstanbul Gezisi 
“İnsanlar, kendi deneyimleriyle yaşadıklarını açıklıkla anlayabilirler.”  Yapılandırmacı eğitim amaçları 
doğrultusunda öğrencilerimizin deneyimlerini esas alarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirebilmeleri, ma-
tematiğe dokunabilmeleri, öğrendikleri soyut kavramlarla günlük hayat içerisinde nerede ve nasıl kar-
şılaştıklarının farkına varabilmelerinin amaçlandığı 7. Sınıflar “RENKLİ MATEMATİK DÜNYASI’NA YOL-
CULUK-İSTANBUL” müze eğitim gezisi oldukça keyifli ve etkili bir program dâhilinde gerçekleştirildi.
Gezimiz 13 Mayıs 2016 tarihinde saat 09.00’da “Miniatürk” gezisi ile başladı. Miniatürk’te bir açık 
hava müzesi atmosferinde, öğrencilerimiz Anadolu, İstanbul ve eski Osmanlı coğrafyasından eserleri 
incelediler. Miniatürk gezisinin ardından öğle yemeği için İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsüne 
geçildi. Öğrencilerimiz ile yemek sonrasında «RENKLİ MATEMATİK DÜNYASI’NA YOLCULUK müze eği-
timi için Rahmi M. Koç Müzesi›ne hareket edildi.  Eğitmenler eşliğinde hazırlanan deney masalarında, 
renkli ve eğlenceli cisimlere dokunarak keyifle deney yapan öğrencilerimiz dev sabun köpüğünün 
içerisine kendilerini hapsedip Plato kanunları hakkında bilgi sahibi oldular,  Mimar Sinan›ın köprülerinin 
sırrını çözdüler, Leonardo da Vinci›nin Haliç için tasarladığı köprünün detaylarını görüp kendi köprülerini 
inşa ettiler; farklı boyutlarda dişli çarkları bir araya getirip doğru bir şekilde dönmesini sağlayarak basit 
makinelerin temelini işleyiş biçimlerini öğrendiler;
sihirli aynalarda oluşan görüntülerin aynaların arasındaki açılarla ilgisi olduğunu keşfedip, örüntünün 
ne olduğunu bir yap-bozla, olasılığın ne olduğunu bir beste yaparak, Pisagor Teoreminin ispatını de-
neyerek matematiğin eğlenceli yönüyle tanışma fırsatını elde ettiler.    Matematik eğitimlerinin yanı 

sıra öğrencilerimiz fen deneylerine katılarak basit makinelerin çalışma prensipleri üzerine deneyler 
gerçekleştirdiler. Rahmi M Koç müzesinde düzenlenen geziler ile öğrencilerimiz müze eğitimlerini ta-
mamladılar. Rahmi M. Koç Müzesi’nindeki eğitimler sonrasında 1453 Panaroma Tarih Müzesi ziyaret 
edildi ve öğrencilerimiz Fatih Sultan Mehmet›in İstanbul›u fethedişinin temsilini ses ve görüntü efektleri 
eşliğinde gözlemlediler. Öğrencilerimizin büyük bir keyifle ve eğlenerek geçirdikleri günün sonunda 
akşam yemeği için Aqua Florya alışveriş merkezine gidildi. Akşam yemeğinin ardından verilen serbest 
zaman ile öğrencilerimiz günün yorgunluğu attılar.
Eğlenerek, yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmeyi amaçladığımız gezi programımız hafızalarda yer 
edecek güzel anılar ile Kayseri’ye dönüş yolculuğu sonunda tamamlandı.
Bu sebeple yapılandırmacı eğitimde öğrencinin aktif olması istenir. Aktif olmak ise mevcut konu hak-
kında düşünmeyle gerçekleşebilir. Bir kimsenin mevcut konu hakkında düşünebilmesi için, o konunun 
neyi kapsadığı belirgin olmalıdır. Bu yaklaşım, gerçek yaşam ortamının sağlanmasında ve öğrenilen-
lerin bir bağlam içinde algılanmasında fayda sağlayacaktır. (Jonassen, 2003) Bütün bunların ışığında, 
müzelerin ‘aktif öğrenme’ ortamları olarak kullanılmasının ülkemizde de benimsenmiş olan yapılandır-
macı eğitim çerçevesinde, ne denli uygun, gerekli ve önemli olduğu anlaşılabilir.

Rahmi M. Koç Müzesi›nde «RENKLİ MATEMATİK DÜNYASI’NA YOLCULUK-İSTANBUL” müze eğitim 
gezisinin yanı sıra   “MİNİATÜRK” ve “PANORAMA 1453 TARİH MÜZESİ” müze gezileri gerçekleştirildi. 

VIII. TED ELT Konferansı
Okulumuz İngilizce öğretmenleri 14-15 Mayıs tarihleri arasında bu yıl TED Afyon Koleji ev 
sahipliğinde yapılan VIII. ELT Konferansına katıldılar. “Sürekli Mesleki Gelişim” başlıklı konfe-
ransa TED Okulları ve misafir okullarla birlikte 300 eğitimci katıldı. Mesleki gelişim konusunda 
uzman davetli konuşmacılar Marisa Constandinides, Nick Peachy ve Duncan Foord’un yanı 
sıra TED eğitmen ve öğretmenleri de iki gün boyunca ELT (English Language Teaching) ala-
nında yöntem ve teknikler, en yeni teknoloji ve yayınlar hakkında görüşlerini meslektaşları ile 
paylaştılar.
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“Paylaşmak Cömertliktir”
Okulumuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü tarafından 
17 Mayıs 2016 Salı günü öğrencilerimizin katılım ve destekleriyle 
okul bahçemizde yardıma ihtiyaç duyan aileler yararına kermes 
düzenlendi. Kermesimizde öğrencilerimiz yaptıkları ve temin ettik-
leri yiyecek ve içecekleri kurulan stantlarda satarak belli miktarda 
gelir elde ettiler. Elde edilen gelir yardıma ihtiyacı olan ve daha 
önceden tespit edilen ailelere Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı 
olarak ulaştırılacaktır. Yapılan bu etkinlikle öğrencilerimizde sos-
yal konularda farkındalık yaratmak ve geliştirmek amaçlanmıştır. 
Emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür 
ederiz.

1.Sınıflarımız Mazakaland Hayvanat Bahçesi’nde
1.Sınıf öğrencilerimiz, 17 Mayıs 2016 Salı günü Mazakaland 
Hayvanat Bahçesine yaptığımız gezi boyunca hem öğrendiler 
hem de eğlendiler. Zürafaların ses tellerinin olmadığını da bu gezi 
sırasında öğrenen öğrencilerimizin ilgilerini en çok çeken hayvan 
ise ormanların kralı aslan oldu.

Prof. Dr. Aziz Sancar Konferansına Katıldık…
TÜBA ve Bilkent Üniversitesi tarafından 18.05.2016 tarihinde dü-
zenlenen Prof. Dr. Aziz Sancar konferansına okulumuz da davet 
edilmiştir. Okulumuz öğretmenlerinden Türker Şahap ile öğrenci-
lerimiz Miray Mermerkaya, Mert Anıl Altun konferansta okulumu-
zu temsil etmişlerdir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, okulumuz etkinlik salonunda, Özel Üsküdar Amerikan Koleji Müzik Topluluğunun da 
renkli gösterileriyle saat 10.00 ‘da başlayan törenle kutlandı. Geniş bir katılımla gerçekleşen törenimizde okunan şiirler, kompozisyonlar 
ve yapılan sunumlar oldukça beğeni topladı. Özellikle öğretmenlerimizin okuduğu Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi videosu ve ardından 
gerçekleşen “Gençliğin Ata’ya Cevabı” söz korosu duygulu anlara sahne oldu ve çok büyük alkış aldı. 
Jimnastik ve dans gösterileriyle renklenen törenimizde, Üsküdar Amerikan Koleji Müzik Topluluğunun koro, solo ve perküsyon perfor-
mansları izleyicilerce çok beğenildi.  Tam bir gençlik buluşması ve şölenine ev sahipliği yapan okulumuz, Ata’mızın “BEN 19 MAYIS’TA 
DOĞDUM” diyerek önemini belirttiği kurtuluş mücadelesinin başlangıcını coşkuyla kutlayıp, ATA’mızın bize bıraktığı mirasın bekçileri 
olduğumuzu bir kez daha göstermiştir.
50 yıldır şehrimizin eğitim çınarı olan TED Kayseri Koleji, Ulu Önder Atatürk’ün: «Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. 
Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”  Sözü doğrultusunda vatanına 
ve milletine hayırlı bir gençlik yetiştirmeye devam edecektir.

HABERLER
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Atatürkçü Düşünce Derneği Gezimiz
TED Kayseri Koleji Vakfı Özel İlkokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü öğrencileri Kulüp öğretmenleri 
Nurten Demiral ile birlikte, 23.03.2016 Çarşamba günü Atatürkçü Düşünce Derneği’ne gezi dü-
zenlemişlerdir.
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere sunduğu ilkeler, öğrencilerimize Atatürkçü Düşünce 
Derneği görevlileri tarafından anlatılmış ve  öğrencilerimiz Atatürk ile ilgili görselleri inceleme fırsatı 
bulmuşlardır.

Yabancı Diller Festivali 2016
31 Mayıs 2016 tarihinde okulumuzun kampüsünde Ortaokulumuzun Yabancı Diller Festivali ger-
çekleştirilmiştir. Farklı ülkelerin yemek stantlarında, hobi ve oyun köşelerimizde öğrencilerimiz hem 
eğlendi hem eğlendirdi. Öğrencilerimizin hem İngilizce hem Almanca sunuculuğu altında yürütülen 
yabancı şarkı ve dans gösterilerimiz veliler tarafından büyük beğeni kazanmıştır. Festivalimizde görev 
alan öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyoruz.

Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri
Okulumuzun Ana-B sınıfından Ada SEZGİN, Ana-D sınıfından Nil YÜCESAN ve 2-A. sınıfından Arda 
Hasan ÖRGÜ Türkiye genelinde düzenlenen “Oxford Big Read” kitap okuma yarışmasında birinci 
turu geçerek İç Anadolu bölge finalistleri olmaya hak kazanmışlardır. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
onlarla olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Cambridge Sınavları 2016
04.06.2016 tarihinde Cambridge YLE Starters, Movers, Flyers, KET ve PET sınavları yapılacaktır. 
Listening, Vocabulary, Reading-Writing ve Speaking bölümlerinden oluşan bu sınavlara TED Kayseri 
Koleji’nden 168 öğrenci katılacaktır.
Sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

3. Sınıflar, Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ne Gezi Yaptı
İlk adı “Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi” iken “Selçuklu Uygarlığı Müzesi” olarak değiştirilen ve Kay-
seri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak 21 Şubat 2014 tarihinde Kayseri halkı-
nın hizmetine sunulan müzede,  Selçuklu medeniyetlerine ait tarihi eserlerin yanı sıra şaşırtıcı dijital 
uygulamalarda  büyük ilgi görmektedir. TED Kayseri Koleji Vakfı Özel İlkokulu 3.sınıf öğretmen ve 
öğrencileri 24.05.2016 tarihinde Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ni ziyaret ettiler. Selçuklu medeniyetleri 
ve o dönemden kalma tarihi eserler hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılarak gezi tamamlandı.

HABERLER
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“Paylaşmak Cömertliktir” Kermesimiz Amacına Ulaştı
Okulumuz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü tarafından yardıma ihtiyaç duyan aileler 
yararına düzenlenen kermesten elde edilen gelirler, Şehit Üsteğmen Ümit Beken İlkokulu’n-
daki 40 aileye ramazan paketi olarak ulaştırıldı. Kermese katkıda bulunan öğrencilerimiz ile 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğretmenlerimiz, hazırlatılan paketleri öğrencilere 
ve ailelerine ramazan öncesi ulaştırmaktan mutlu ve gururluydular. Emeği geçen tüm yöneti-
cilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

Ted Kayseri Koleji Vakfı Ortaokulu Huzurevinde
TED Kayseri Koleji Özel Ortaokulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü olarak 
27.05.2016 tarihinde Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevine öğrencilerimizle beraber ziyarette 
bulunduk, ziyaretimizde duygusal anlar yaşadık. Yüreğimizdeki sevginin sembolü olarak sun-
duğumuz karanfilleri büyük bir içtenlikle kabul ettiler.
Güzel ev sahipliği için Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevine teşekkür ederiz.

Yabancı Diller Festivali
Bu yıl 6.sı düzenlenen İlkokul Yabancı Diller Festivali 26.05.2016 tarihinde saat 17.30’da 
okulumuz konferans salonunda okulumuz idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerin katılımıyla ger-
çekleştirildi. Festivalimizde İngilizce ve Almanca şarkılar, halk dansları, dramalar ve skeçler yer 
almış, öğrencilerimiz yıl boyunca kulüp saatlerinde hem eğlenerek hem de öğrenerek yaptıkları 
bu çalışmaları büyük bir coşkuyla sergilemişlerdir.
Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize ve bizleri yalnız bırakmayan tüm velileri-
mize teşekkür ederiz.

4. Sınıflarımızla Kahvaltıda Buluştuk
5 Haziran 2016 Pazar günü 4. Sınıflarımız ilkokulu bitirirken, öğrenci ve  velilerimizle  okulumuzda 
güzel bir kahvaltıda buluştuk.

Yapboz Ve Lego Kulübü Sergimiz
TED Kayseri Koleji Vakfı Özel İlkokulu Yapboz ve Lego Kulübü öğrencilerimizin bir yıl boyunca 
yaptıkları çalışmalar yılsonunda konferans salonumuzda sergilenmiştir.
Öğrencilerimizi bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz.

“Bana AB’yi Anlat” Resim Yarışması
Okulumuz 7/C sınıfı öğrencilerinden Rabia UZEL Avrupa Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak ola-
rak düzenlediği “Bana AB’yi Anlat” konulu resim yarışmasında şehrimizi ve okulumuzu başarıyla 
temsil etmiştir. Öğrencimiz kutluyor ve başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.

HABERLER
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PAYLAŞTIKLARIMIZ

DOĞUM

Beden Eğitimi Öğretmenimiz Tuba YOKSUL’ un oğlu,
İngilizce Öğretmenimiz Münibe KARTAL’ ın kızı,
Müdür Yardımcımız Yonca MARAŞLI’ nın kızı,
Muhasebe Şefimiz Esin ÇAVUMİRZA’nın kızı dünyaya gelmiştir.

‘’Gözleri Aydın Olsun…’’

EVLİLİK

İlkokul Müdürümüz Raci ÜLKE’nin oğlu,
Okul Öncesi Sınıfları Müdür Yardımcımız Mediha KÖKEN’ in oğlu 
evlendiler.

‘’Mutluluklar Dileriz…’’

VEFAT

İngilizce Öğretmenimiz Fulden ÖZKAN SEYFELİ’ nin babası,
Sınıf Öğretmenimiz Gülden YILMAZ’ ın babası aramızdan ayrılarak 
sonsuzluğa ulaşmışlardır.

‘’Kendilerine rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz...’’
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TED KAYSERI 

      KOLEJI LISESI
..

2016 MEB Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG)  sonuçları, kon-
tenjan dahilinde Y erleştirmeye Esas Puanına (Y EP) göre İl genelinde;

Öncelikle TED Kayseri Koleji Ortaokulu mezunlarının kayıtla rı yapılacaktır. 
K alan kontenjana diğer orta okulla rdan mezun öğrencilerin başarı sırasına göre kesin kayıtla rı yapılacaktır. 

Oranında BAŞARI BURSU verilecektir.

%0,01-  %1,00    dilimdeki öğrencilere %  100
%1,01-  %2,00    dilimdeki öğrencilere %  75
%2,01-  %3,00    dilimdeki öğrencilere %  50
%3,01-  %4,00    dilimdeki öğrencilere %  25
%4,01 - %6,00    dilimdeki öğrencilere %  15
%6,01 - %8,00    dilimdeki öğrencilere %  10
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