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TED KAYSERİ KOLEJİ 

VAKFI ÖZEL OKULLARI 

AİDİYET ÇALIŞMALARI 
K A S I M  A Y I  

K O N U L A R  

 Atatürk ve Logo  

Çalışmaları 

 “Atatürk’ün Kurduğu 

Okulda  Okuyorum.” 

konulu poster     

çalışmaları 

 “Atatürk’ün Kurduğu 

Okulda  Okuyorum.” 

konulu kompozisyon 

çalışmaları 

 Atatürk’e Mektup 

 TED Okulları ve   

Tarihçeleri 

 

TED’Lİ OLMAK 

Okul Öncesi öğrencileri ola-

rak, çocuk gözüyle okulumu-

zun posterlerini hazırladık. 

Okulumuzu çok seviyoruz. 

TED’li olmakla gurur duyuyo-

ruz.  

Atatürk ve Logo Konulu Poster Çalışmalarımız 
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Küçük hanımlar, 
küçük beyler! 

Sizler hepiniz 
geleceğin bir gülü, 
yıldızı ve ikbal 
ışığısınız. Memleketi 
asıl ışığa boğacak 
olan sizsiniz. 
Kendinizin ne kadar 
önemli, değerli 
olduğunuzu 
düşünerek ona 
göre çalışınız. 
Sizlerden çok şey 
bekliyoruz. 

 

1. ve 2. SINIFLAR AİDİYET ÇALIŞMALARI 

T E D  K A Y S E R İ  K O L E J İ  

Sınıf İçi 

Aidiyet 

Çalışmaları 

 “Atatürk’ün Kurduğu Okulda Okuyorum.” konulu 

poster çalışması yaptık. Panolarda sergiledik. 



1. ve 2. SINIFLAR AİDİYET ÇALIŞMALARI 
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“TED’liyim, Atatürk’ün kuruduğu okulda okuduğum için gururluyum.” 

“TED’Lİ OL; BİRİNCİ OL.” 
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Atatürk 31 Ocak 

1928 tarihinde, 

eğitimde 

hedeflediği 

başarıya 

ulaşmak için 

Türk Eğitim 

Derneği’ni 

kurmuştur. 

3. ve 4. SINIFLAR AİDİYET ÇALIŞMALARI 

Sınıf İçi Aidiyet 

Çalışmaları. 

T E D  K A Y S E R İ  K O L E J İ  

“Atatürk’ün Kurduğu Okulda Okuyorum”  

konulu kompozisyon çalışmalarımız. 



3. ve 4. SINIFLAR AİDİYET ÇALIŞMALARI 
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“TED Kayseri Koleji, 1966 yılında eğitim öğretime başlamıştır.” 
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Atatürk'ün halka, halkın 

Atatürk 'e olan karşılıklı 

sevgisi ve saygısı 

sayesinde ülkemizde 

birçok yenilikler 

gerçekleştirildi. 

Atatürk'ün güçlü dehası, 

her zaman vatanı ve 

milleti için yaptığı 

çalışmalar, günümüzde 

onun ne kadar ileri 

görüşlü olduğunun 

kanıtıdır.  

ATATÜRK’E MEKTUP 

5. ve 6. SINIFLAR AİDİYET ÇALIŞMALARI 

şan insanlar var . Bunlara dur demek 

istiyorum ama başaramıyorum. Senin 

yüzüne bakamayacak hale gelmek 

istemiyorum. Hep güzel haberler 

vermek istiyorum. Umutluyum. Bu-

nun için çok çalışıyorum. Canım paha-

sına çalışıyorum.  

      Ata’m, sana tekrar yazacağım. 

Durumdan haberdar edeceğim. Düz-

lüğe çıkınca iyi haberlerimizi verece-

ğim inşallah. Şimdilik hoşça kal. Say-

gıyla selamlıyorum.  

                                                                             

 Ata’m, sen gittikten sonra 

çok şey değişti buralarda. 

Sana anlatmaya utanıyo-

rum. Ama biraz bahsetme-

den de içim rahat 

etmeyecek.  

      Nasıl başlaya-

cağımı inan hiç 

bilemiyorum. 

Senin bize bıraktı-

ğın emanete gö-

züm gibi bakmak       

istiyorum. Beni 

engellemeye çalı-

Sevgili  Atatürk ; 

Bize böyle  bir ülkeyi  çalışıp didinerek kazandığın için teşekkür ederiz. Biz de senin gibi çalı-

şarak , uğraşarak  bu  ülkeyi  koruyacağız. Senin bize öğrettiklerini koruyacağız Senin açtığın 

okullarda  eğitim  görüp  bizde  yeni  nesillere  doğru   yolu   göstereceğiz .  Bunu   yaparken 

değerlerimie  sahip çıkarak  yapacağız. Bütün harcadığın  emeklerin  için   teşekkür   ederiz. 

İyi ki benim ve Türk  milletinin  atasısın. Seni saygıyla anıyorum. 

                                                        

Atatürk’e 

Mektup 

T E D  K A Y S E R İ  K O L E J İ  

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e  

Mektup” Konulu Öğrenci Mektuplarımız 

Lizge Selin Mert                                                           

5/B    70 

Ata’m; 

Defne Çiçekçi   

5-B 106  



S A Y F A  7  

ben doğmadan önce ölmesey-

diniz ve sonsuza kadar yaşa-

saydınız. Bu sadece benim ha-

yalim. Gerçek olmayacağını 

biliyorum. Siz çocukları çok 

severdiniz. Eminim beni ve 

arkadaşlarımı da çok severdi-

niz. Bizler sizin çizdiğiniz yolda 

yürüyeceğiz ve bize emanet 

Siz bu ülkenin olmazsa olmazı-

sınız. Bütün çocuklar sizi çok 

seviyor çünkü vatanımızı kur-

tardınız. Eğer vatanımızı kurta-

ramasaydınız hem Cumhuriyeti 

kuramazdık hem de özgür ya-

şayamazdık. 

Sizinle tanışmayı çok isterdim 

ve sizi görmeyi isterdim. Keşke 

ettiğiniz değerlerinize sahip çıkacağız. 

Siz bizim her  şeyimizsiniz. Siz Türk milleti-

nin kalbinde her zaman yaşayacaksınız. Biz 

çocuklar da size layık olmak için çok çalışa-

cağız. 

Ulu Önder Atatürk’üm, sen bizim için çok şey yaptın 

ama biz karşılığında hiçbir şey yapamadık bu yüzden 

size bu teşekkür mektubunu yazıyorum. 

Ata’m; eskiden Osmanlı Dönemi'nde kızlar okula gi-

demiyordu, siz olmasaydınız ben okuma yazma bil-

meyecektim ve size bu mektubu yazamayacaktım. 

Kız olmasaydım bile Arap harfleri yüzünden okuya-

mayacaktım ama sen onu da değiştirdin, Latin harfle-

rini getirdin. Büyüyünce de oy kullanamayacaktım. 

Sen ona da bir çare buldun kadınlara eşitlik getirdin. 

Sadece bunları yapmakla kalmadın kılık kıyafette ye-

nilik, ölçülerde ve saatlerde yenilik ve birçok şey yap-

tın ve en önemlisi cumhuriyeti ilan ettin. 

Ben de sana başka türlü teşekkür edemeyeceğim için 

sana söz veriyorum ki milletimi ve cumhuriyetimi 

koruyacağım. 

Nurçin    Üzüm 
5B   92 

Sevgili Atatürk        

Ata’m sizi çok seviyoruz, sevdiğimiz kadar da sayıyoruz;  çünkü siz milleti-

mizi kurtardınız bu yüzden size çok hayranız. 

Siz bizim için savaştınız ve yaralandınız sizin ilkeleriniz olmasaydı biz kızlar 

okula gidemezdik. işte sizi bu yüzden seviyoruz ve sayıyoruz anlayacağınız 

sizin değeriniz bizim gözümüzde çok büyük bu yüzden okullardaki sınıflar-

da hep resminiz var siz bizim kahramanımızsınız  yalnızca bizim değil tüm 

Türk halkının gözünde de aynısınız. Bizi düşündünüz sırf biz okumayı daha 

çabuk öğrenelim diye Arap harflerini kaldırıp Latin alfabesini kabul ettiniz. 

Kısacası bu yüzden bizim gözümüzde sizin değeriniz çok büyük. 

SİZE SAYGIMIZ BÜYÜK. 
CEYDA KANTARCIOĞLU  

5-B    53 

 
Batuhan KÖSE 

5-B  46 
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Ey 

yükselen yeni nesil, 

gelecek sizindir. 

Cumhuriyeti biz 

kurduk; onu 

yükseltecek ve 

sürdürecek 

sizsiniz. 

M. Kemal ATATÜRK 

 

  

Sevgili Ata’m, 

 İlk önce şunu söylemek istiyorum. Sizi çok özledim keşke şimdide burada yanımızda 

olsaydın. Sen olsan ülkemizdeki problemleri çözmüştün. Bunlardan dolayı sana mektup yazıyo-

rum. 

 Ülkemizde o kadar problem var ki bunlar bilsen üzülmüştün. Seni üzmek istemem; 

ama ülkemizdeki sorunlardan haberin olsun. Ülkemizdeki problemler şunlar : Hala barış tam 

olarak yerinde değil, ülkemize hala saldırı oluyor. Bazı babalar hala çocuklarını okula gönder-

meyip ağır işlerde çalıştırıyor. Sen olsan bunlara izin vermezdin. Haksızlık yapılmazdı sen bura-

da olsan. Bunun gibi bir sürü olaylar oluyor. Şimdi düşünüyorum da iyi ki  bazı yenilikleri yap-

mışsın. Neden mi böyle düşünüyorum? Çünkü sen örneğin kızlara eşitlik sağlamasaydın kızlar 

okula gidemeyecekti. Yani ben de gidemeyip sana bu mektubu yazamazdım. Ondan bunları 

düşünüyorum. Seni çok özlüyorum. Keşke şimdi yanımda olsan ve senin sesini duyabilsem, 

seni görebilsem. Seni hissediyorum; ama yine de sesini duyup seni görebilseydim. Ama üzül-

müyorum, biliyorum sen buradasın, yanımdasın ve her zaman burada olacaksın. Bizlere yaptık-

ların için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. 

 Bizlere yaptıklarını unutmayacağız. Seni hep düşüneceğiz. Sen hala varsın yaşıyorsun 

Ata’m. Seni çok özleyeceğiz. 

dumuzu ileri götürdünüz. 

Sizin sayenizde diğer ülke-

lerle aynı seviyeye geldik.  

Sizin üstün başarılarınız 

sonucunda milletimiz Tür-

kiye Cumhuriyeti  toprak-

larında özgürce yaşamakta-

dır. Size olan en büyük 

borcumuz bence; Cumhuri-

yettir. Cumhuriyet kurul-

masaydı, biz bugün belki 

ülkelerin yönetimi altında 

yaşıyor olurduk. Bu yıl 

ölümünüzün 75. yılını size 

olan özlemimizle andık. 

Sevgili Ata’m, 

Küçüklüğümden beri önce 

ailemde daha sonra okulda 

sizinle ilgili hep güzel şey-

ler duydum ve vatanımız 

için yaptığınız olağanüstü 

başarılarınızdan dolayı size 

olan hayranlığım ben bü-

yüdükçe büyüdü. 

Ülkemizi düşmanlardan 

koruyup kurtardınız. Çağ-

daş ve insan haklarına de-

ğer veren bir ülke kurdu-

nuz. Yaptığınız devrimlerle 

yur-

Sevgili Ata’m, siz ölseniz de 

hala kalbimizdesiniz. Biz çocuk-

lara Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı’nı armağan ettiniz. 

Bunun için çok mutluyuz. Her 

yıl size olan minnettarlığımızı 

bayramları kutlayarak sergile-

meye çalışıyoruz. Sizin kurdu-

ğunuz bu ülkenin bilim, sanat, 

ticaret ve birçok alanda en üst 

sıralarda olması için çalışacağız.  

Sizi hiçbir zaman unutmayaca-

ğız, sizi örnek alarak daima izi-

nizden yürüyeceğiz.  Sizin de 

söylediğiniz gibi "Ne Mutlu 

Türk’üm Diyene!"  Saygı ve 

sevgilerimle... T E D  K A Y S E R İ  K O L E J İ  

Sıla Bahar BÜNYAN 
5/E   116 

Hatice Ceren DEMİRBÜKEN 
5D    7 
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Canım Ata’m; 

 Ülkemiz ve milletimiz 

için verdiğiniz savaşları, elde 

ettiğiniz başarıları ve uyguladığı-

nız yenilikleri kitaplardan okuya-

rak öğreniyoruz. Okurken de 

inanın bir bir sanki o dönemi 

yaşıyor gibi yaşıyoruz.  

 Az zamanda çok ve 

önemli işlerin yapıldığı, bütün 

bunları bu kadar kısa bir zaman-

da gerçekleştirmenin kolay ol-

madığını biliyorum. Silahları 

elinden alınmış, yurdunun dört 

bir etrafı kuşatılmış, gençliği 

yıllarca süren savaşlar nedeniyle 

bitkin düşmüş, neredeyse yok 

olmuş, halkı savaşlar nedeniyle 

yoksullaşmış ve toplumsal bilin-

cini kaybetmiş bir halkı tek he-

def, tek inanç ve tek ideal 

etrafında birleştirdiniz. Dün-

yanın sömürgeci güçlerine 

karşı bir çelik vücut haline 

getirdiniz. Dünyanın savaş 

tarihini değiştirdiniz. Bütün 

dünyanın gıpta ile baktığı bir 

ülke yarattınız. Bunlarla da 

yetinmeyerek sosyal, kültürel, 

ekonomik v.s. alanlarda yaptı-

ğınız yeniliklerle çağdaş uy-

garlık seviyesine ulaşmamızı 

sağlayacak devrimleri hayata 

geçirdiniz. Çok kısa bir süre 

içerisinde imkansız denilen 

tüm bunları başararak dünya-

nın önünde eğildiği ve saygı 

duyduğu bir lider oldunuz. 

Aslında kurtuluş savaşı ve 

kurtuluş mücadelesi değimiz, 

yıllarca süren bir mücadelenin 

birkaç satırla izah edilemeyeceğini çok iyi biliyo-

rum. Bir saatine bir destan yazılabilecek bir dö-

nemi kısacık yazmaya çalıştım. Bir dünya destanı 

olan milli mücadele dönemini, kuvayi milliye, 

kurtuluş savaşı, kültür devrimi ve bütün bunların 

halkımız tarafından kısa sürede benimsenerek 

uygulanmasını bir mektupla nasıl anlatabilirim ki! 

Yaşananların ve yapılanların sadece başlıklar 

halinde yazılsa bile on binlerce satır tutacağını 

biliyorum. Zaten hepsini kafamda taşırken, yüre-

ğimle yaşıyorum.  

 Bu mektubu yazarken ne kadar asil bir 

milletin evladı olduğumu, yüreğimizde kapladığı-

nız yerin büyüklüğünü tahmin edemeyeceğinizi, 

gösterdiğiniz yolda sabırla, gururla ve inançla 

yürüyeceğimize yemin ediyorum. Seni annem-

den, babamdan, ablamdan çok seviyorum. Sana 

ve tüm silah arkadaşlarına rahmet diliyorum.  

devrimler sana olan hayranlığımın kaynağı ol-

muştur. Seni görmeden bıraktığın eserlerle tanı-

yoruz. Aradan ne kadar zaman geçse de nesil-

den nesile seni unutmuyoruz. 

Bize armağan ettiğin her bayramda ve ölüm 

yıldönümlerinde seni tekrar tekrar 

yaşatıyoruz ve yaşıyoruz. Ama senin için 

önemli olanların anma törenleri olmadığını bili-

yorum. Bizlerin çalışan, bilinçli, sorumlu, ülke-

sini seven, bilim ve sanata ve her türlü gelişme-

ye açık  insanlar olarak yetiştiğimizi görmek 

eminim ki senin için daha önemlidir. Bunun 

içinde elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışı-

yoruz ve çalışacağız da!! 

           Ata’m sen rahat 

uyu!!Senin gösterdiğin 

yola ve gösterdiğin hedefe 

ulaşacağız . Söz veriyo-

rum!!! 

Sevgili Ata’m, 

               Ben, senin bize ar-

mağan ettiğin Türkiye Cum-

huriyet’inin 80. Yılında 

doğmuş ve şuan 10 yaşında 

olan bir ortaokul öğrencisi-

yim. 

             Kendimi çok şanslı 

hissediyorum çünkü öğrenim 

gördüğüm okul bizlerin senin 

ilke ve inkılapların doğrultu-

sunda ve gösterdiğin hedeflere 

uygun eğitim almamızı sağlı-

yor. Gerek ailemden ve gerek-

se okulumdan seninle ilgili 

öğrendiğim bilgiler; yurdumu-

zu düşmanlardan kurtarmak 

için yaptığın özverili çalışma-

lar ve daha sonrasında geliş-

miş ülkeler seviyesine gelebil-

memiz için yapmış olduğun 

her alandaki 

Ezgi GÜNDOĞDU 
 5/E   108 

 

İrem GÜNANA 
5-E  371 
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Atatürk ulusuyla 

bütünleşen zeki, sevgi 

dolu ve vatan sevgisi 

ile diğer ülke 

liderlerinin imrenerek 

baktığı gerçek ve öncü 

bir liderdir. Sade 

yaşantısı, halkıyla iç 

içe yönüylede halkın 

sevgisini kazanan bir 

devlet adamıydı.  

Sevgili Mustafa Kemal   

Paşa’m, 

 Ben senin kurdu-

ğun cumhuriyetteki gençler-

den biriyim. Ben senin kur-

duğun Atatürkçü düşünceye 

sahip olan Türk Eğitim Der-

neği’nin Kayseri Şubesi’nden 

bir Atatürk genciyim. 

 Ben Atatürkçü dü-

şünce yapısına sahip olabili-

rim ama; cumhuriyetin de-

ğerini bilmeyen bazı insanlar 

var. Bu kişiler devletimizi 

yıkmaya çalışıyor.  Ama biz 

bu cumhuriyeti ilelebet 

ileri taşıyacağız. Biz Ata-

türk Gençliği olarak devle-

timizi yıkmaya çalışanlara 

izin vermeyeceğiz; çünkü 

onlar bu  Cumhuriyet’in ne 

zorluklarla kazanıldığını 

bilmiyorlar; ama biz Ata-

türk gençliği olarak bu 

Cumhuriyet’in ne zorluk-

larla kazanıldığını biliyoruz 

bu yüzden Türkiye Cumhu-

riyeti’ni ilelebet ileri taşıya-

cağız. Her Atatürk gencinin 

kanında da bu vardır. 

  

Biz Türkiye Cumhuriyeti 

Devletini Atatürk Gençliği 

olarak yürüteceğiz.'' Ne 

Mutlu Türkü’m Diyene''. 

etme biz emanetini en iyi 

şekilde koruyacağız. Ata’m 

eğer sen olmasaydın şu 

anda ben bir kız çocuğu 

olarak okuma yazma bilmi-

yor okula gitmiyor olacak-

tım, rahatça giyinip dışarı-

ya çıkamayacaktım, annem 

çalışmayacaktı, fikirlerimi 

özgürce söyleyemeyecek-

tim, bayanlar oy kullana-

mayacaktı, benim bir soya-

dım olmayacaktı. Eğer öz-

gürsem, eğer sesim hür 

     Sevgili Ata’m, 

    Ben seni görme-

dim; ama senin ne 

kadar iyi biri oldu-

ğunu, bu millet için 

canını feda ettiğini 

biliyorum. 

    Ata’m şimdi bazı 

insanlar senin kıy-

metini bilmiyor, 

senin yaptığın şey-

leri bozmaya çalışı-

yorlar; ama merak 

çıkıyor, okuyabiliyorsam bunla-

rın hepsini sana borçluyum. 

Ata’m bizler emanetini koruya-

cağız onu sonsuza dek yaşata-

cağız. Hürriyetimizi elimizden 

almalarına izin vermeyeceğiz. 

Merak etme Atam biz yaşadıkça 

o bayrak hep göklerde olacak 

yere inmeyecektir. 

       Kalbimizde yaşıyorsun seni 

hiç unutmayacağız emanetine 

çok iyi bakacağız, unutma 

“Emanetin emanetimizdir.” 
T E D  K A Y S E R İ  K O L E J İ  

SEVGİLİ ATA’M, 

         Sen tüm zorluklara göğüs germiş, yılmadan, bırakmadan çalışmış. Sen bizim için çok 

iyi bir öndersin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu sensin. 

        Seni çok özlüyorum Ata’m keşke şimdi yaşasaydın da sana olan duygularımı göstere-

bilseydim. Senin bütün yaptıklarına rağmen verdiğin o büyük mücadeleyi düşünüyorum da 

senin ne büyük bir lider olduğunu daha iyi anlıyorum. Senin bu ülkeyi ve bu cumhuriyeti 

bizlere emanet ettiğin için bende sana layık olmaya çalışıyorum. Türk olmaktan gurur du-

yuyorum. Ülkemde dünyada barış istiyorum. Sen bütün dünyanın kabul ettiği bir lidersin. 

Sen sanata, kültüre, eğitime, çocuklara ve biz gençlere çok değer  verdin. Biz yaşadıkça 

senin ilke  ve inkılaplarını sahip çıkacağız. Savaşları hiç sevmiyorum. İnsanların ölmesini 

istemiyorum ama vatanımın tehlikeye geçtiğini anladığım an gerekirse bu uğurda canımı 

bile veririm. 

         Sen rahat uyu Ata’m. Biz senin emanetlerine sahip çıkacak ve seni asla unutturmaya-

cağız. Bıkmadan, yılmadan, usanmadan çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Sevgiyle anıyo-

rum seni. Sen rahat uyu. 

Uygar Aras 
5-D  95 

Arda Yiğit AKKAN 5-E 86  

Sevgilerle; Ekin Yalçındağ    5-E  93 



7. ve 8. SINIFLAR AİDİYET ÇALIŞMALARI 

Hangi İllerde TED Okulları Var? 

S A Y F A  1 1  

Bir Türk genci 

olarak, 

Atatürk'ün 

sevgisini her 

zaman yaşayacak 

ve yaşatacağım.  

Onun devrimleri 

doğrultusunda 

inancım ve tüm 

gücümle atamın 

yolunda 

ilerleyeceğim. 

Ülkemi medeni 

ülkelerin ilerisine 

taşımak için 

elimden gelen 

gayreti 

göstereceğim.  

 TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Okulu öğrencileri olarak Türkiye 

haritamızı oluşturup, Hangi illerde TED okulları olduğunu birlikte öğ-

rendik. Çalışma gruplarımızı belirleyip her bir TED okulunun tarihçe-

si hakkında bilgi edindik. TED ailesinin büyülüğüyle ve bu ailenin bir 

bireyi olmaktan dolayı gurur duyduk.. 
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