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Orhan ÖZDEMİR
TED Alanya Kolejİ Yönetİm Kurulu Başkanı

Ülkemizin eğitim alanındaki en köklü kuruluşu ve 

aynı zamanda güçlü bir sivil insiyatifi olan; kaliteli eği-

timi ilke edinmiş, 88 yıllık dünya standartlarında Türk 

Eğitim Derneği çatısı altında bulunan TED Alanya Ko-

leji’ mizde başlayan Yönetim Kurulu Başkanlık süre-

cim benim için gurur kaynağıdır.

Sayın anne ve babalar,

Çocuklarınızın okulu olan TED Alanya Koleji’ ni daha 

yakından tanıyarak, çevrenize doğru bilgi aktarımında 

bulunacağınıza inanıyorum.13 yıl önce işadamı olarak 

ülkeme hizmet ederken, Atatürk’ün direktifleriyle, bir 

ulusun çağdaş düzeyine erişebilmesinin ancak kaliteli 

ve bilimsel yöntemlerle yürüdüğüne şahit oldum.

Nitelikli bir eğitim için gerekli tüm altyapının eksiksiz 

sağlanmasının, güçlü eğitimci kadrosu ve eğitimde 

teknoloji uygulamalarının eş zamanlı hayata geçiril-

mesinin öneminin farkındayız. 

Bir eğitim kurumunun gücünün verilen sözlerle değil; 

gerçekleşen başarılarla yükseleceği gerçeğinden yola 

çıkarak; en kıymetlilerimiz olan çocuklarımızın milli 

ve evrensel değerler konusunda duyarlılığı gelişmiş, 

sorgulayan, özgüveni yüksek TED mezunları olmaları 

için projelerimizi yeni dönemde hayata geçirmeye de-

vam edeceğiz.

Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken öğrencilerimi-

zin anaokulundan liseye kadar akademik, sanatsal ve 

sportif alanlarda okulumuzda elde ettikleri bilgi, bece-

ri ve değerlerle onları yaşam boyu başarıya taşıyacak 

bir TED vizyonuna sahip olmalarını hedefliyoruz.

Sizlerin ve mesai arkadaşlarımın vereceği destekle 

güç bulacağız. Bu güç ve inançla geleceğimizi emanet 

edeceğimiz en değerlilerimiz olan yavrularımıza ka-

liteli bir eğitim öğretim ortamı sunabilmenin yüksek 

sorumluluğunu taşıyacağımızdan emin olabilirsiniz. 

Sizler, veliler olarak çocuklarınızı emanet ettiğiniz ku-

rumun gücünü, bizler ise; sizlerin bize olan güven ve 

inancını hep arkamızda hissedeceğiz. Bu inançla en 

büyük hedefimiz,  öğrencilerimizin daha büyük başa-

rılara ulaşabilmelerini sağlayarak gurur duyacakları 

bir okul yaratmaktır.

Bu düşüncelerle bizimle yürüyen tüm eğitim gönüllü-

lerimiz, bizlere daima güvenen siz değerli velilerimiz 

ve sevgili öğrencilerimiz için 2016 yılının sağlıklı, mut-

lu ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ederim.

a 

Saygılarımla,

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
İkinci Dönem açılış konuşması, 1 Kasım 1925

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

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

Değerlİ Velİlerİmİz, 
Kıymetlİ İdarecİ ve 
Öğretmenlerİm, Sevgİlİ 
Öğrencİlerİmİz;
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Eğitimin sınırının olmadığını gördüm. Eğitim sadece 

okula gitmek değil, ödev yapması değil. Mersin’de çok 

güçlü bir ekibimiz var. Mersin’ deki ekibimizle 13 yıldır 

çalışıyoruz. Bunun sonucunda Mersin’deki okulumuz 

‘TED Mersin Koleji ve diğerleri’ diye anılır. Kurum ola-

rak yüzde yüz verimlilikle çalışıyoruz. Amacımız sı-

nıfları çoğaltma, öğrenci sayısını arttırma, ekonomik 

kazanç değil. Biz sayısal çoğunluk istemiyoruz. Bizim 

sayısal çoğunlukla alakalı hiçbir beklentimiz yok.  Ni-

telikli çoğunluğu kendi kurumumuz içerisinde to-

parlayabilirsek ülkemiz, geleceğimiz,  çocuklarımızın 

geleceği adına hedeflediğimiz sağlam temelleri atmış 

oluruz. İnançlarımıza, Atatürk’e, laik düzene, Cumhuri-

yet’e, Cumhuriyetin ilkelerine sahip çıkmış oluruz. Biz 

bunlara sahip çıkan bir neslin yetişmesi için uğraş veri-

yoruz. Bunu ben önce Mersin için düşünmüştüm ama 

Allah beni Alanya’ya getirdi. Bu hizmeti ülkem adına 

verdiğim için de çok mutluyum. 

TED Alanya Koleji  için 
gözümüz en tepede. Sağlıklı bir 
planlanmayla TED Alanya Koleji’ 
ni önce hak ettiği yere getireceğiz.

Okulun hedefleriyle ilgili kendisine yöneltilen soru 

üzerine Özdemir, “TED Alanya Koleji için gözümüz en 

tepede. Sağlıklı bir planlanmayla TED Alanya Koleji’ni 

önce hak ettiği yere getireceğiz.  Buradaki hedefimiz 

de kesinlikle ‘TED Alanya Koleji ve diğerleri’ olacak. Be-

nim hayatımda ikincilik yok. Hangi işe girdiysem birin-

ci oldum. Ben inanmayacağım, yapamayacağım, başa-

ramayacağım hiçbir işin başına geçmem.”dedi.

Alanya’da eğitim açısından nasıl bir potansiyel gördü-

ğüyle ilgili soruya da cevap veren Özdemir, “Eğer sa-

yısal çoğunluk, ekonomik rakamlar hesabına girmiş 

olsaydım bana teklif edilen Samsun Koleji’ni seçerdim. 

Kendi interlandımızda Akdeniz Bölgesi’nde bulun-

mamız, Mersin’in sıcağıyla aynı sıcağımız, insanlarıyla 

aynı insanlar olmamız gibi benzer öğelerimiz çok. TED 

Alanya Koleji olması gereken yere gelmeli. Gelmesi 

için özellikle Genel Başkanımız Sn. Selçuk Pehlivanoğ-

lu’nun son iki ayda bana inanılmaz ricası oldu. Ben on-

ların da Alanya’ya verdikleri bir söz olduğunu düşünü-

yorum. Biz de sorunu olan okul sayısı çok az. Buranın 

sorunu diğer sorun olanlardan çok farklı bir şekilde. 

Eğer bu sorun kendi haline bırakılmış olsaydı hiç çö-

zülmeyecekti. Ülkem ve Alanya adına bir şey yapmak 

istiyorum. Bu ülke bana karnımı doyuracak, çocukla-

rımı, ailemi, geçindirecek çok şey verdi. Ben buna bir 

vefa borcu olarak önce Mersin’de mücadeleye başla-

dım, şimdi Alanya’dayım. 

Aile içinde olmamız nedeniyle TED Alanya Koleji’ nde 

bir ticari kazanç söz konusu olamaz. Sadece 8-9 yıl 

önce Alanya da kurulmuş bir TED markasının kapan-

masına, yüzünün solmasına, gülücüğünün kaybolma-

sına, arkasından konuşulmasına, bu okula emek veren 

öğretmenlerin içine düşeceği duruma kalbim rıza gös-

termedi. Buranın hisselerinin devralınışında kesinlikle 

ticari bir düşünce yok.  Mersin’ de çok profesyonelce 

çalışan bir kurumuz. İnşallah o profesyonelliğimizi 

Alanya’ya da yerleştireceğiz, her şey iyi olacak. Kaza-

nan çocuklarımız, ülkemiz ve Alanya olacak. Bundan 

hiç şüpheniz olmasın. Buraya bir şey yapmak için hiç-

bir şeyi esirgemeyeceğiz. Ne gerekiyorsa bunun en iyi-

sini, en güzelini buraya yerleştireceğiz.” 

TED Alanya Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ve Kuru-

cu Temsilcisi Orhan Özdemir, 09.01.2016 Cuma günü 

düzenlediği basın toplantısında medya mensupları 

ile bir araya geldi. TED Alanya Yerleşkesi’nde düzenle-

nen toplantıya çok sayıda basın mensubu katıldı. TED 

Alanya Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Tem-

silcisi Orhan Özdemir, yaptığı değerlendirmede şu ifa-

delere yer verdi: 

“Türkiye’de şu anda sayısı 40’ı bulan TED okulların-

dan biri de 8-9 yıl önce Alanya’da açılan TED Alanya 

Kolejidir. O günden bu güne kadar da eğitim-öğretime 

devam ederek bugünlere kadar gelmiştir. TED marka-

sı içi kolay kolay doldurulabilecek bir marka değil. Her 

şeyden önce Atatürk’ün Meclis kararıyla kurduğu 3 

dernekten birisi. İsim haklarının alınması, yani TED’in 

tarihe gömülmesi, aynı şekilde sadece meclis kararıyla 

olabilecek bir şey. Hiç kimse ‘BİZ TED’i kapattık’ deme 

yetkisine sahip değil. Böyle bir kurumun çatısı altında-

yız. Cumhurbaşkanları TED’lerin doğal genel başkanı…

Ben de TED ailesine 13 yıl önce katıldım. TED Mersin 

Koleji’nin açılmasında bana büyük destek veren o 

günün yöneticilerine de teşekkür ederim. 13 yıl önce 

TED Mersin Koleji’ ni kurduk. Eğitim, öğretim, sosyallik 

ve kültür adına önce şehrin, sonra da bölgenin oku-

lu olma adına önemli hizmetler verdiğimizi düşünü-

yorum. TED Genel Merkezi tarafından bu gelişmeler 

olumlu karşılandı ki yıllar geçtikten sonra TED’in Alan-

ya’daki okuluyla yollarımız kesişti. Önemli olan bir eği-

tim kurumunun kapatılması değil, Alanya’da eğitim 

sektörüne hizmet verecek şekilde hep açık tutulması. 

Eğitim kurumları bana göre kapatılmayla gündeme 

gelmemeli. Bu eğitim kurumlarına nasıl daha yeni-

likler ekleyebileceğimiz gündeme gelmeli. Biz de bu 

vesileyle TED Alanya Koleji’nin hisse devirlerini aldık. 

Hisse devirlerini alırken de biz Alanya’da yerleşik bir 

kurum olmadığımız için ortaklar arasında bir tercih 

yapmak durumundaydık. Bu tercihimizde küçük or-

tağımız olarak Hulki Çakıcı’yı içimizde tuttuk. Çünkü 

bizim yönetim anlayışımızda kalabalık bir ortaklık ya-

pısı yok.

TED ALANYA KOLEJİ YÖNETİMİNDE 

YENİ DÖNEM!

TED ALANYA KOLEJİTED ALANYA KOLEJİ

BÜLTEN 2016/1 BÜLTEN 2016/1

98



Daha sonra sözü alan TED Alanya Koleji Yönetim Ku-

rulu Başkanı Orhan Özdemir ise “Cumhuriyet’le yaşıt 

olan Türk Eğitim Derneğinin Alanya’ da yanan meşa-

lesini Mersin’de olduğu gibi mutluluk ve gururla taşı-

yarak geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza 

kaliteli bir eğitim-öğretim ortamı sunabilmenin sorum-

luluğunu hissedeceğimizden emin olabilirsiniz. 

Sizler, veliler olarak çocuklarınızı emanet ettiğiniz ku-

rumun gücünü; bizlerse sizlerin bize olan güven ve 

inancını hep arkamızda hissedeceğiz. Bu inançla en 

büyük hedefimiz, öğrencilerimizin daha büyük başarı-

lara ulaşabilmelerini sağlayarak gurur duyacakları bir 

okul yaratmaktır.” diyerek tüm velilere katılımlarından 

dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Pehlivanoğlu ve Atabay, idarecilerle birlikte 

anaokulundan liseye kadar her sınıfı tek tek gezerek 

öğrencilerle sohbet etti. Ziyaretin ikinci bölümünde 

ise velilerle bir araya gelen Türk Eğitim Derneği Genel 

Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Türk Eğitim Derneği 

Genel Müdürü Sevinç Atabay, yeni kurumsal ortakları 

TED Alanya Koleji Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu 

Temsilcisi Orhan Özdemir’i velilere takdim etti.

Pehlivanoğlu, öncelikle Orhan Özdemir’e, TED Alanya 

Koleji’ne yapmış olduğu yatırımlardan dolayı teşekkür 

ederken Türk Eğitim Derneği’nin ülke eğitimine sağ-

ladığı katkılar üzerinde durarak, çocuklarının eğitimi 

konusunda TED’i seçen ve hiçbir zaman mücadeleden 

vazgeçmeyen velilere teşekkür etti.  

Türk Eğİtİm Derneğİ Genel Başkanı Selçuk 
Pehlİvanoğlu ve Türk Eğİtİm Derneğİ Genel 
Müdürü Sevİnç Atabay TED Alanya Kolejİ’ nİ 
zİyaret ettİ

TED ALANYA KOLEJİTED ALANYA KOLEJİ
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6 yaş öğrencilerimiz el-göz koordinasyonu becerisini 

geliştirici kalıp çıkarma çalışmaları gerçekleştirdiler. 

Sınıflarında bulunan farklı şekillerde olan nesnele-

ri kullanarak (örneğin oyuncak tabak, tahta legolar, 

puzzle parçaları…)  nasıl kalıp çıkarılacağını öğrendiler. 

Çıkardıkları kalıpları farklı renk boyalar ile renklendi-

rerek sonrasında değişik nesnelerin kalıplarını birleşti-

rerek ortaya farklı nesnelerin çıkarılacağını öğrendiler.

Anaokulu 5 yaş öğrencilerimiz makasla serbest kes-

me çalışmaları yaparak el-göz koordinasyonunu ve 

makas tutma becerisini geliştirme çalışmalarını sür-

dürüyor.Kesme çalışmaları ile minik Kolejliler sınıf 

ortamında arkadaşları ile eğlenceli vakit geçirirken öğ-

renme yeteneklerini geliştirerek yaratıcılık potansiyel-

lerini ortaya çıkarıyorlar.

Anaokulu 6 yaş öğrencilerimiz “MEVSİMLER” tema-

sı kapsamında; mevsimlerin özellikleri ve sonbahar 

mevsimi hakkında konuştular. Sonbahar mevsiminin 

çevremizdeki etkilerini gözlemlemek için minik Ko-

lejliler okul bahçemize çıkarak sonbaharda dökülen 

yaprakları topladılar. Topladıkları yaprakları kağıtlara 

diledikleri gibi yapıştırarak “Sonbahar Resimleri” adlı 

albümlerini oluşturdular.

ANAOKULU 6 YAŞ 
ÖĞRENCİLERİMİZDEN 
KALIP ÇALIŞMALARI

5 YAŞ ÖĞRENCİLERİMİZ 
YARATICILIKTA SINIR 
TANIMIYOR

TED ALANYA KOLEJİ 
ANAOKULUNDAN 
SONBAHAR YAPRAKLARI…

Anaokulu 4 yaş öğrencilerimiz el becerilerini ve el par-

mak kaslarını geliştirmek, bunun yanında yaratıcılıkla-

rının gelişmesini sağlamak ve kendilerini ifade etmeyi 

öğrenmek amacıyla zıplayan renkli oyun hamurlarıyla 

oynadılar. Elleri ve farklı kalıplarla oyun hamurlarına 

şekiller veren minik Kolejliler kendilerini ifade eden 

görseller ortaya çıkardılar.

Ekimin ilk haftasında kutladığımız “Hayvanları Koru-

ma Günü”nde minik Kolejliler  öncelikle günün anlam 

ve önemini öğretmenlerinden dinleyerek hayvanlara 

karşı saygılı olmamız ve hayvanları korumamız ge-

rektiği konusunda bilgiler aldılar. Öğrencilerimiz daha 

sonra okulumuz sınıf öğretmenlerinden Sema İnce-

kara’ nın eşi Veteriner Osman İncekara’ dan hayvanlar 

ve hayvanların bakımı ile ilgili püf noktaları öğrendiler. 

Sunum sonunda ise arkadaşlarının tavşanını hep bir-

likte incitmeden sevdiler.

MİNİK KOLEJLİLER 
EL BECERİLERİNİ 
GELİŞTİRİYORLAR

HAYVANLARI 
SEVİYOR VE ONLARI 
KORUYORUZ

TED ALANYA KOLEJİTED ALANYA KOLEJİ
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ANASINIFLARIMIZ HAYATIN İÇİNDE…

4 YAŞLARIMIZDAN 
SONBAHAR 
YAPRAKLI KÜRE

TED Alanya Koleji Anaokulu,a yeni eğitim ve öğretim 

yılına sınıf ve branş öğretmenleri ile keyifli bir şekil-

de başladı. Yoga, bilgisayar, halk dansları ve resim gibi 

branş derslerinde aldıkları eğitimler ile çocuklarımızın 

bedensel gelişimleri desteklenmekte, çocuklarımız 

bedenini ve el-parmak kaslarını kullanabilmeyi öğre-

nebilmekte ve bilgisayar kullanmayı erken yaşta öğre-

nerek çağımıza kolaylıkla ayak uydurabilmektedir.

TED Alanya Koleji Anaokulu 4 yaş öğrencileri mevsim-

lerle ve sonbaharla ilgili sınıflarında yaptıkları sohbet-

ten sonra konuyu pekiştirmek amaçlı dışarıya çıkarak 

sonbahar yaprakları topladılar. Her öğrenci beğendiği 

yaprağı aldı ve etkinliği için hazır hale getirdi. Daha 

sonra plastik tabaklarının içine topladığı yaprakları 

yerleştirip şekiller veren minik Kolejliler bunları sabit-

leyerek yaprak kürelerini oluşturdular.

ŞEKİLLERİ 
KEŞFEDİYORUZ

Mİnİk Kolejlİler Kendİ Kızılay 
Çantalarını Hazırladılar

Anaokulu 6 yaş öğrencilerimiz sınıfta şekillerin isimle-

ri ve özelliklerini öğrendiler. Minik Kolejliler şekillerin 

arasından daireyi seçerek sınıflarında bulunan daire 

şeklinde olan nesneleri bulup topladılar. Arkadaşları 

ile birlikte topladıkları daireleri guruplar halinde bü-

yükten küçüğe doğru sıralayarak oyunlarını tamamla-

dılar.

Anaokulu 5 yaş öğrencilerimiz Kızılay Haftası’ nda  “Kızılay” konulu videolarını izledikten sonra hep birlikte ko-

nuyla ilgili sohbet ettiler. Ardından üzerinde Kızılay çantasında bulunması gereken malzemelerin yazılı olduğu 

kâğıtlardan kesimler yaparak kalıplar çıkarttılar. Yaptıkları çalışmalar sonucunda her öğrencimiz kendi Kızılay 

çantasını hazırlamış oldu.
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MUTLU YILLAR 
MİNİK KOLEJLİLER
Yılbaşı etkinlikleri anaokulu bölümünde renkli görün-

tülere sahne oldu. Günler öncesinden yeni yıl heye-

canını yaşayan öğrenciler, yeni yılı okullarında öğret-

menleri ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Yeni yıl hazırlıklarına günler öncesinden başlayan 

anasınıflarımızda öğrenciler ve velilerimiz birlikte çe-

şitli etkinlikler yapıldı. Veli katılımları gruplara bölüne-

rek belirli zamanlarda gelen annelerimiz, çocuklarla 

birlikte yılbaşı pastaları ve tatlı-tuzlu kurabiyeler ha-

zırladılar. Bunun yanında bazı velilerimizle, yapılacak 

olan partide takmak amaçlı çeşitli şapkalar, gözlükler 

ve sınıflarda yılbaşı ağaçları hazırlandı. Daha önceden 

yapmış olduğumuz yılbaşı çekilişinin hediyeleri, ağaç-

larımızın altında toplandı ve zamanı gelince her ço-

cuk, kendisine çıkan arkadaşını hediyesi ile mutlu etti. 

Ve son olarak yemekhanemizde bütün sınıflar birleşe-

rek yılbaşı partimizi, coşkuyla kutladık.

ANAOKULUMUZDA BEDENDEN OYUNA…

6 Yaş Öğrencİlerİmİzden Paraşüt Oyunu

4 Yaş Öğrencİlerİmİzden 
“Göldekİ Geometrİk 
Şekİllerİ Bİlİyorum”

Anaokulu 6 yaş öğrencilerimiz “Sağlıklı Yaşam ve 

Bedenim” temaları kapsamında aynada kendilerine 

bakarak kendi fiziksel özelliklerini arkadaşlarına ta-

nıttılar. Daha sonra diğer sınıf arkadaşları ile fiziksel 

özelliklerini karşılaştırarak ortak ve farklı özelliklerini 

buldular. Vücudumuzun şekillerinin nasıl olduğunu 

görmek için blokları kullanarak yaptıkları yarışmada 

öğrencilerimiz gruplar halinde iş bölümü yaparak, 

müzik eşliğinde, arkadaşının vücudunun kalıbını çı-

karmak için yarıştılar. Arkadaşının kalıbını ilk olarak 

tamamlayan grup birinci oldu.

Minik Kolejliler “Şekiller” teması kapsamında kare 

şeklini öğrendiler. Konuyla ilgili video izledikten son-

ra sınıfta kare hakkında konuştular. Karenin 4 kenarı 

olduğu, her bir uzunluğun birbirine eşit olduğunu an-

ladıktan sonra oyun hamuruyla kare şeklini çizerek 

geometrik şekiller arasından kareyi seçip “Göldeki ge-

ometrik şekilleri biliyorum.” adlı oyunu oynadılar.

6 yaş öğrencilerimiz renkli paraşüt oyununda eğlenirken bir taraftan da grup çalışmasını oyun oynayarak kav-

radılar ve farkında dahi olmadan belirli bir grup içerisinde ne yapması, nasıl davranması gerektiğini öğrenmiş 

oldular. Renkli paraşütümüz ile “topu hedefe geçirme” ve “alttan geç” oyunlarını oynayan 6 yaş öğrencilerimiz 

paraşütle oynanabilecek farklı oyunları da birlikte geliştirdiler.
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TED ALANYA KOLEJİ 
Anaokulu ÖĞRENCİLERİ 
TATİL PROJELERİNİ 
ARKADAŞLARINA 
SUNDULAR

TED Alanya Koleji Anasınıfı 2. Döneme büyük bir hızla 

başladı. Tatil boyunca dinlenen öğrencilerimiz aileleri 

ile birlikte hazırladıkları oyuncak projelerini sınıf ar-

kadaşlarına sunarak sergi alanına yerleştirdiler. Daha 

sonra sergi alanını gezen sınıflarımız arkadaşlarının 

projelerini ayrıntılı olarak incelediler.

Anaokulu 5 Yaş Öğrencİlerİmİzden 
“Saygının Anahtarı” Adlı Sanat Etkİnlİğİ

SAYGILIYIM, SAYGILISIN, 
SAYGILILAR…

Anaokulu 5 yaş öğrencilerimiz ayın değeri olan “saygı” değeri ile ilgili konuştular. Saygının hayatımızdaki önemi, 

gerekliliği ve kendimize, çevremize karşı saygılı olmamız gerektiği gibi konular hakkında bilgiler alan öğrencile-

rimiz “Saygının Anahtarı” isimli sanat etkinliğini yaparak panolarında sergilediler.

Anaokulu 6 yaş öğrencilerimiz “Saygı” teması kapsa-

mında “Trafikte Saygı” konusunu işledi. Konuyla ilgili 

beyin fırtınası yapan öğrencilerimiz “Trafikte nasıl 

saygılı olunur?” sorusuna cevap aradılar. Videolarımız 

ve okuldaki materyallerimiz ile trafik kurallarını ve 

neden gerekli olduğu, trafik levhalarımızı, ehliyetin ne 

olduğunu, nasıl alındığı, 

kimlerin ehliyet alabilece-

ğini, trafikte hangi araçla-

rın öncelikli olduğunu ve 

bu araçların telefon nu-

maralarını öğrenen minik 

Kolejliler  konu ile ilgili sı-

nıflarında dramalar yap-

tılar ve sonrasında kendi 

“Trafik Saygı Levhaları”nı 

oluşturarak sınıf kapıla-

rında sergilediler.
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İLKOKUL 3. SINIF 
ÖĞRENCİLERİMİZDEN 
MESAJ VAR!

TED ALANYA KOLEJİ’ NDE 4 EKİM 
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ…

Herkesi kendin gibi gör mutlu ol.

Farklılıklar birbirimizi tamamlar.

İki farklı insan bir birini tamamlar.

Farklılık insanlara mutluluk getirir.

Beyaz, siyah, esmer insan hepsi birlikte güzel.

Siyahın beyaza beyazın siyaha üstünlüğü yoktur.

Sevgi saygı duyulmalı onlar geleceğin insanı.

Farklı düşünceler insanlığa hizmettir.

“4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” etkinlikleri kapsamında TED Alanya Koleji’nde bir eğitim semineri düzenlen-

di.

Veteriner Hekim Osman İncekara tarafından, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında TED’li öğ-

rencilere yönelik hayvan sevgisi bilincinin oluşturulması amacıyla “Hayvan Bakımı ve Hayvan Sevgisi” konulu 

eğitim semineri verildi. Etkinlikte, evcil hayvanların bakımları, hayvanlara karşı nasıl davranılması gerektiği ko-

nularında öğrencilere çeşitli bilgiler verildi.

TED Alanya Koleji İlkokul Müdürü Sevda Metin, eğitim çağındaki çocukların hayvanlara karşı sevgi ve acıma 

duygularını uyandırmak, onları korumak ve haklarına saygı duyulmasını sağlamak amacıyla böyle bir etkinliği 

düzenlediklerini belirterek yapılan işin önemine dikkat çekti.

HAVA NASIL ORALARDA?

2. sınıflarımız 
mesleklerİ ANNE 
VE BABALARIYLA 
TANIYOR

TED Alanya Koleji İlkokul 3 ve 4. Sınıf öğrencileri Alan-

ya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

 TED’li öğrenciler meteoroloji istasyonunun bahçesin-

de hava tahminleri için kurulan özel bölümü inceledi. 

Hava tahmin raporları, hava olaylarını ölçmek için kul-

lanılan cihazlar hakkında ve ölçme yöntemi ile teknik-

leri hakkında yetkililerden bilgi alan öğrenciler merak 

ettikleri hava olaylarıyla ilgili yetkililere sorular sordu-

lar.

Gezi boyunca TED’li öğrenciler anlatılan her bilgiyi 

zevkle ve dikkatle dinlerken hava tahminlerinde kul-

lanılan alet ve sistemleri yakından görebilme imkânı 

elde etmiş oldular. 

Aile katılımı, ailelerin kendilerini, çocuklarını ve erken 

çocukluk programına yarar sağlayacak doğrultuda 

becerilerini ortaya koyma sürecidir. Diğer bir tanımla-

mayla ise aile katılımı; anne babaların çocukların geli-

şim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları için organize 

edilmiş etkinliklerin bütünüdür.

Çocuklarımızın aileleriyle ortak yaşantımızın kolaylı-

ğının interaktif bir okul-aile işbirliğiyle sağlanacağına 

inanıyoruz. Çocuklarımızın gelişimine çok yönlü kat-

kıda bulunabilmek, ailelerin okulumuzu & okul orta-

mımızdaki eğitim etkinliklerimizi yakından tanıyabil-

meleri ve çocukların deneyimlerini paylaşabilmeleri 

amacı ile “Aile Katılımı Günleri ” adı altındaki etkinlikle-

re yer vermekteyiz.

Meslek Tanıtımları, Hikaye okuma, hobi çalışmaları, 

enstrüman çalma ve çocuklara mutfak etkinliği yaptır-

ma gibi çok çeşitli günlük faaliyetlerle eğlenceli bir za-

man dilimi geçirmek için anne ve babaları okulumuz-

da ağırlamak bizi çok mutlu eder. Öğretim yaşantısına 

katılım için çok keyifli bir fırsat olan bu anne baba gün-

leri çocukların heyecanla beklediği günlerdir.
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YERLİ MALI 
YURDUN MALI 

“SEVGİ” Yİ 
ŞARKIYLA ANLATTIK

Her yıl TED Alanya Koleji 2. Sınıf öğrencilerinin gele-

neksel olarak okul genelinde kutladığı yerli malı haf-

tası bu yıl görsel şölene döndü. “ Tutumsuz Çocuk” adlı 

tiyatro gösterisini sergileyen 2. Sınıf öğrencilerimiz gös-

terileri ile seyircilerden büyük beğeni aldı. Gösterinin 

ardından çeşitli şarkılar söyleyen öğrenciler, getirilen 

yiyecekleri arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle paylaşa-

rak yerli malı haftasını kutladılar.

İlkokul öğrencilerimiz değerler eğitimi kapsamında 

“SEVGİ” değerini işledi. Bu değeri, liseli ağabey ve ab-

lalarına “Bu ne dünya kardeşim” şarkısını söyleyerek 

gerçekleştiren öğrencilerimizin neşesi görülmeye de-

ğerdi.

İlkokul Öğrencİlerİmİzden 
“Dünya İnsan Hakları Günü”
ETKİNLİĞİ

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN BEYİNLER 
YETİŞTİRİYORUZ

TED Alanya Koleji İlkokul öğrencileri 10 Aralık İnsan 

Hakları günü kapsamında dünyada neleri değiştirmek 

istediklerini yazdılar ve dilek kutularına attılar. Her 

kademeden öğrenci gruplarının yapmış olduğu bu et-

kinlikle öğrenciler “ İnsan Hakları” konusunda daha da 

bilinçlenerek farkındalık yarattılar

“Kod Haftası” etkinlikleri bu yıl 37 ülkede 150 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. TED Alanya Koleji 

Bilişim Teknolojileri Bölümü, hafta boyunca öğrencilere kodlamanın önemini ve hayatımızdaki yerini anlatan 

farkındalık eğitimleri düzenledi. Hafta boyunca “code.org, scratch” gibi platformlarda öğrencilere programlama 

deneyimleri kazandırılıp eğlenceli yarışmalar gerçekleştirildi.

Konunun içeriği hakkında bilgi veren Bilişim Teknolo-

jileri Öğretmeni Yasin Yün, “Her derste olduğu gibi bilgi 

teknolojileri derslerinde de TED Alanya Koleji olarak 

gelişen ve değişen çağa ayak uydurmak adına sürekli 

yenilikleri takip ediyoruz. Öğrencilerimizde özel bir alt 

yapı oluşturmak amacıyla bu gelişmeleri derslerimiz-

de paylaşıyor ve uyguluyoruz. Analitik düşünebilen ve 

bir olayı sonuca götürebilecek yollar ile ilgili algoritma 

kurabilen beyinler, hiç şüphesiz okul, iş ve sosyal ha-

yatlarında da avantaj sahibi olacaklardır.” diyerek ko-

nunun önemine dikkat çekti.
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1-C Sınıfı VelİSİ Dİş Hekİmİ Evİn Ercan Memİşoğlu’NDAN 1.Sınıf 
öğrencİlerİmİze Ağız ve Dİş Sağlığı konusunda semİnerİ

2.Sınıf Öğrencİlerİmİzden 
“Saygılı Sarmaşık “ Panosu

TED ALANYA KOLEJİ 
ANAOKULU VE İLKOKUL 
VELİ TOPLANTILARI YAPILDI

TED Mersin Koleji 2. sınıf öğrencileri Değerler Eğitimi 

çalışmaları kapsamında “Saygı” değeri ile ilgili çeşitli 

etkinlikler yaparak “Saygılı Sarmaşık” panosunu oluş-

turdular.

Memişoğlu seminerde diş fırçalama ve diş ipi kulla-

nımı, diş ve diş eti hastalıkları, diş hassasiyeti, ağız 

bakımı konularına değindi. Seminerde diş sağlığı ko-

nusunda ailelere büyük görev düştüğünü bildiren Diş 

Hekimi Memişoğlu “Çocuklar ailelerinden gördükleri 

şekilde diş bakımı yapıyorlar ya da yapmıyorlar. Aile-

nin ağız ve diş sağlığına olan ilgisinin, çocukların diş 

temizliği alışkanlığı kazanmasında büyük bir rol oyna-

dığını düşünüyoruz” dedi. Öğrencilerin adeta soru yağ-

muruna tuttuğu Diş Hekimi Memişoğlu Öğrencilere 

dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiğini de anlattı. 

TED Alanya Koleji, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ilk veli 

toplantısı Anaokulu ve İlkokul 1.ve 4. Sınıf öğrencileri-

nin velileri ile gerçekleştirildi.  

TED Alanya Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen 

veli toplantısına anaokulu öğrenci velileri katılırken 

İlkokul 1. ve 4. Sınıf öğrenci velileriyse sınıflarda branş 

öğretmenleri ile tanışarak toplantıya başladı. Yapılan 

toplantıda öğrenci velilerine 2015-2016 eğitim-öğretim 

yılında öğrencilere nasıl bir yol çizileceği konusunda 

bilgiler verildi.

İlkokul 2. Sınıflarımızdan “YENİ YIL” Kartları

İLKOKUL 1.Sınıf Öğrencİlerİmİz Yenİ Yılı 
Velİlerİ İle Bİrlİkte Coşkuyla Karşıladı

TED Alanya koleji 2. Sınıf öğrencileri yeni yıl hazırlıkla-

rını anneleri ile birlikte yaptı. 2 sınıf velilerimiz; Besime 

Taylan, Ayla Sönmez, Pelin Arslandemir, Tuğba Sarıtaş, 

Rukiye Arslan, Emine Yıldırım, Çiğdem Yıldız, Firdevs 

Alyıldız, Şadiye Ergün ile öğrenciler birlikte yılbaşı 

ağaçlarını kurdular ve sonrasında yeni yıl kartını bir-

likte hazırladılar.

TED li öğrenciler hazırladıkları yeni yıl kartlarını pos-

taneye giderek sevdikleri kişilere yolladılar. Unutul-

maya yüz tutmuş “Tebrik Kartı” geleneğini canlandıran 

öğrencilerimiz ailelerini ve sevdiklerini mutlu ettiler.

TED Alanya Koleji İlkokul 1. Sınıf öğrencilerimizin sınıflarında düzenledikleri yılbaşı için hazırlık etkinliği  velile-

rimizin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Düzenlenen etkinlikte öğrencilerimiz hayal güçlerini kullanarak, çeşitli fikir 

bütünlüğünde tasarımlarını aileleriyle birlikte oluşturdular. Yapmış oldukları yılbaşı tasarımlarıyla objektifimi-

ze neşeyle poz verdiler.
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ARTSPOT TED ALANYA 
KOLEJİ’ NDE…

ATA’SININ İZİNDEN YÜRÜYEN BİR KUŞAK 
YETİŞTİRİYORUZ…

Yabancı dil öğrenimini bir ders olmaktan çıkartıp gün-

lük yaşamın keyifli bir parçası haline getirmeyi ilke 

edinen TED Alanya Koleji Yabancı Diller Bölümü yurt 

dışından gelen İngilizce tiyatro ekibini okulumuzun 

yerleşkesinde ağırladı.

Eğitimi ve İngilizce temelli özgün üslubuyla 1997’den 

beri dünya sahnelerinde etkileyici performanslara 

imza atan ve dünyanın birçok ülkesinde seçkin okul-

larda gösteri yapan Artspot TED Alanya Koleji’nde 

“What’s Behind The Clouds?” isimli oyunuyla öğrenci-

lerle buluştu. 

Dünya turnesinin Türkiye etabında Alanya’da yalnız-

ca TED Alanya Koleji’nde sahnelenen oyun çocuk-

lardan büyük beğeni aldı. Her yıl düzenli olarak TED 

Alanya Koleji’nde gerçekleştirilen ve Yabancı Diller 

Bölümü’nün gelenekselleşmiş bir ders dışı öğrenme 

etkinliği olan İngilizce tiyatroya öğrencilerimizin gös-

terdiği ilginin katlanarak arttığı görüldü. Okul öncesi 

ve ilkokul öğrencilerinden oluşan yaklaşık 230 öğren-

cinin TED Alanya Koleji Konferans Salonu’ nda keyifle 

izlediği oyunda dostluk, saygı ve hayvan sevgisi tema-

ları vurgulandı.

Atatürk Haftası kapsa-

mında TED Alanya Kole-

ji’nde İlkokul 3 ve 4.Sınıf 

öğrencileri arasında dü-

zenlenen “Cumhuriyet” 

konulu şiir yarışmasında 

4-C sınıfı öğrencisi Tuna 

Ege Tuna okul 1.si oldu.  

Yoğun bir ilgi gösterilen 

yarışmaya başvuran tüm 

öğrenciler katılım belgesi 

ile ödüllendirildiler.

İlkokul 2.Sınıf Öğrencİlerİmİzden 
“The Market” Etkİnlİğİ

TED’Lİ ÖĞRENCİLER 
EĞLENEREK 
YARIŞIYOR

TED Alanya Koleji 2. Sınıf öğrencileri İngilizce dersinde işledikleri ünite kapsamında “The Market” adlı etkinliği 

gerçekleştirdiler. Evlerinden getirdikleri yiyeceklerle pazar kuran öğrenciler İngilizce diyalog kurarak alışveriş 

yaptılar. Aynı zamanda İngiliz para birimi olan Pound’u da tanıyıp kullanımını öğrenen 2. Sınıf öğrencilerimiz 

hem çok eğlenceli vakit geçirdiler hem de öğrendikleri bilgileri günlük hayatın bir parçası haline getirdiler.

TED Alanya Koleji İlkokulu’nda gerçekleştirilen İngiliz-

ce etkinlikler kapsamında geleneksel hale gelen İngi-

lizce kelime heceleme yarışması “Spelling Bees” bu yıl 

da izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. 

3. ve 4. sınıf öğrencilerinin aylar önce çalışmaya başla-

dığı yarışma 19 Ocak 2016 Salı günü iki oturumda ger-

çekleştirildi. Her şubeden sınıf içi elemeler sonunda 

seçilen dörder finalistin katıldığı yarışmada öğrenciler 

öğrendikleri yüzlerce kelimeyi İngilizce doğru şekilde 

heceleyerek TED Alanya Koleji’nin yabancı dil eğiti-

minde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtla-

dı. 

Yarışmanın sonunda tüm katılımcılara sertifika verildi. 

İkinci ve üçüncüler madalya ile ödüllendirilirken bi-

rinci olan öğrencilere kupa armağan edildi.
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COŞKUYLA KUTLANDI.

Törende İlkokul 2.sınıf öğrencileri 10. Yıl marşı eşliğinde Ay ve Yıldız oluşturarak Türk bayrağı gösterisi yaptılar. 

Folklor gösterisi ile devam eden tören TED Alanya Koleji Bando Takımı, öğrenciler, öğretmenler ve velilerle bir-

likte gerçekleştirdiği yürüyüşüyle sona erdi. TED Alanya Koleji Ortaokul ve Lise Müdürü Kamil Okuroğlu , “Cum-

huriyet’in ilanının 92’inci yılını geleceğin liderleri olan çocuklarımızla birlikte kutluyor olmanın büyük sevinci-

ni ve coşkusunu yaşıyoruz. Atatürk’ün yeni Türkiye için hayalinde kurduğu, insanca yaşamanın ve eşit şekilde 

eğitim almanın cumhuriyetin ilanıyla başladığını unutmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Atatürk’ün 

göstermiş olduğu yolda, her zaman güvenli adımlarla ilerleyeceğine, günümüz çağdaş dünyasının üyesi olma-

ya devam edeceğine olan inancımızı kaybetmemeliyiz. Bu özel günü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, 

başta vatanımızın kurtarıcısı ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şe-

hitlerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz” dedi.

CUMHURİYETİMİZİN 92.YILI

TED Alanya Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tüm öğretmen, öğrenci ve velileriyle birlikte büyük bir          

coşkuyla kutladı

 TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin 92’inci yaşının kutlandığı etkinlikler çelenk sunma töreniyle başlandı. Ulu Önder 

Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler adına gerçekleştirilen saygı duruşundan sonra günün anlam ve önemini 

belirten konuşmayı okulun Türkçe öğretmeni Damla Kılyumak yaptı. Kılyumak, konuşmasında cumhuriyet için 

verilen mücadelelere dikkat çekti.  Kılyumak’ın konuşmasının ardından TED Alanya Koleji öğrencileri günün 

anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.
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TED ALANYA KOLEJİ’ NDE 
YANGIN TATBİKATI…

TÜRKİYE’NİN İLK BEZ BEBEK MÜZESİ 
İKİNCİ KEZ TED ALANYA KOLEJİ’NDE…

TED Alanya Koleji’nde yangın tatbikatı yapıldı. Sınıf öğ-

retmenleri, tahliyenin öncesinde öğretmen ve öğren-

cilere doğal afet gibi durumlar öncesi ve sonrasında 

yapılması gerekenler konusunda teorik ve uygulamalı 

eğitim verdi.

Okul Güvenlik Komitesi’nin kontrolündeki tatbikatta, 

öğretmen ve öğrencilerin olası yangın ve doğal afetle-

re karşı hazırlıklı olması amacıyla ilk etapta alarm veri-

lerek, bina tahliye edildi.

Okul Güvenlik Komitesi Başkanı ve Ortaokul-Lise 

Müdürümüz Kamil OKUROĞLU, tatbikatın başarılı ol-

duğunu ifade ederek, “Öğrenci ve öğretmenlerimizi 

bilinçlendirmek için bu tür tatbikatlar önemli. Bu tür 

olaylarda can kaybı ve yaralanma olmaması için za-

man çok değerli. Biz de okulu 4,5 dakika gibi sürede 

tahliye ederek bu tatbikattan geçerli notu aldık.” dedi.

TED Alanya Koleji, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerine görsel bir sunum ha-

zırladı. Türkiye’nin ilk bez bebek müzesi olarak bilinen sergi, Tarih Araştırmacısı Sibel Radiye Gül tarafından 

TED Alanya Koleji’nde bir gün boyunca sergilendi. Öğrencilerin yoğun ilgisini çeken sergide, Atatürk’ün hayatı-

nı sembolize eden olaylar, bebek figürler tarafından canlandırıldı. Canlandırmalar eşliğinde Atatürk’ün son dö-

nemlerini hikâye eden çalışma, öğrenciler tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zeynep Dağhan, geçmişte yaşanmış olayları çocuk-

ların gözünde somutlayarak öğrencilerine milli tarih şuuru aşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

TED ALANYA KOLEJİ OKUL BAŞKANLARINI SEÇTİ

TED Alanya Kolejinde 2015 - 2016 eğitim-öğretim yılı 

İlkokul, Ortaokul ve Lise Başkanlığı seçimleri tam anla-

mıyla bir demokrasi şöleni havasında gerçekleştirildi. 

İlkokul, ortaokul ve lisede üçer adayın yarıştığı seçim-

lerde İlkokul Başkanlığına Deniz Çakmak, Başkan Yar-

dımcılığına Duygu Baltaoğlu; Ortaokul Başkanlığına 

Kazım Toprak Güler, Başkan Yardımcılığına Dinçer Sa-

rıgül; Lise Okul Başkanlığına Hüseyin Çakır, Yardımcılı-

ğına ise Yağız Güzel ve İrem Erdem seçildi.

Birbirinden renkli ve yaratıcı seçim afişleri ile arkadaş-

larının dikkatlerini çekerek oy toplamayı amaçlayan 

aday öğrenciler sınıfları dolaşarak ve konferans salo-

nunda yaptıkları seçim konuşmaları ile kendilerini ve 

projelerini tanıttılar. 

İlkokul, ortaokul ve lise “Okul Başkanlığı” seçimini bü-

yüklere demokrasi dersi olacak şekilde büyük bir mü-

cadele içinde tamamladıklarını belirten Ortaokul ve 

Lise Müdürü Kamil Okuroğlu sözlerine “Oy sandığı, oy 

pusulaları ve mühür dâhil olmak üzere gerçek seçim-

lerdeki bütün ayrıntılar düşünülerek gerçekleştirilen 

seçimlerde öğrencilerimiz oy kullanma heyecanını 

yaşadılar. Nihayetinde öğrencilerimiz kendi iradeleri 

ile başkanlarını seçmiş oldular.” diye devam ederek 

TED Alanya Koleji Okul Başkanlarına başarılar diledi.
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TED Alanya Koleji öğrencileri ve öğretmenleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 77. yı-

lında özlemle ve saygıyla andı. TED Alanya Koleji bahçesinde dokuzu beş geçe çelenk koyma merasimiyle baş-

layan tören daha sonra konferans salonunda devam etti. Anma törenine;  TED Alanya Koleji idarecileri, öğret-

menleri,  öğrencileri ve velileri katıldı. 

Yapılan törende anaokulu öğrencileri oratoryosunu sundu. Türk Tarih Kurumu’nun hazırladığı ve Atatürk’ün 

son yıllarını konu alan belgesel gösteriminin ardından ortaokul öğrencileri Feraye Kargı ve Aslı Karakoç şiirlerini 

okudular. İkinci sınıfların yapboz gösterisiyle devam eden program, 3. sınıfların şiir sunumu, lise öğrencisi Mic-

hael Er’in piyano performansı ve Müzik Öğretmeni Hakan Nogay idaresindeki 4. sınıf öğrencilerinin koro sunu-

muyla sona erdi.

TED ALANYA KOLEJİ, ULU ÖNDERİMİZ 
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ANDI

AKADEMİK BAŞARI
KİMİN BAŞARISI?

PDR
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Her öğrenci okul hayatında 
“ben yeterliyim” duygusunu 

hissederek büyümelidir. Yeterlilik 
başarı için gerekli ve vazgeçilmez 
unsurdur. Aslında bu, aynı zaman-
da tüm insanlar için tüm insanlar 
için temel bir ihtiyaçtır demek 
daha doğru olur. Eğer eğitim öğ-
retim sürecinde öğrencinin bu 
ihtiyacı giderilmemişse sonraki 
yıllarda kişi bu ihtiyacını gidere-
bilecek farklı eğilimler ve saplan-
tılar içine girebilir. Farklı ve isten-
medik davranışlar sergileyebilir. 

Eğitim sürecine bu açıdan baktığı-

mızda başarı ya da başarısızlığı çok 

daha sağlıklı biçimde anlamaya ve 

yorumlamaya başlayabileceğimizi 

düşünüyoruz. 

Şimdi, başarıyı kişinin zihinsel yeti-

lerinin ve bilişsel düzeyinin gerek-

tirdiği performansı gösterebilmek 

olarak ele alırsak, başarısızlığı da bu 

düzeyin altında gösterilen perfor-

manslarla gözlemleyebiliriz. Yani 

öğrenci kendi yaşıtlarının gösterdi-

ği performansın altındaysa genelde 

başarısız olarak görülür.

Bu durumda, eğitim-öğretim sü-

reci ile ilgili kısa bir tespitte bulun-

mak beklide en önemli adım gibi 

duruyor. Eğitim öğretim süreci üç 

önemli ayak üzerinde yürütülüyor: 

Eğitim kurumu-Öğrenci-Aile. Bun-

lara eklenecek pek çok faktör ol-

duğunun elbette farkında olmakla 

birlikte biz burada başarıya damga-

sını vuran iki unsurun altını çizmek 

istiyoruz: Aile ve Öğrenci.

… Ve, bunlar arasındaki ilişki.

1) Başarısızlığın öğrenciden kay-
naklanan nedenlerini bir çırpıda 
sıralamak istersek şöyle bir tab-
loyla karşılaşırız:

• Öğrencinin anlama ve algılama 

kapasitesinin yaşıtlarından daha 

düşük seviyede olması

• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite 

sorunları

• Uyum ve davranım bozukluğu

• Öğrenme bozukluğu

• Depresyon

• Okul korkusu ya da sınav kaygısı

• Bedensel bir rahatsızlık ya da gör-

me-işitme kayıpları

• Sosyal ve fiziksel çevreden kay-

naklanan motivasyon düşüklüğü

Bu durumda:

Her insanın gelişiminin birbirinden 

farklı olacağını akılda tutmanın 

önemli olduğunu unutmamak ge-

rekir. Ayrıca bireysel olarak birbiri-

mizden bireysel farklarımız olduğu 

da bilimsel bir gerçektir. Bu durum-

da her öğrenciden beklenen “ba-

şarı düzeyinin” aynı olamayacağı 

kesin. Her bireyden zeka, kişilik ve 

yetenekleri doğrultusunda bir per-

formans beklemek gerekir. Ailele-

rin, gerek sosyal baskılarla gerekse 

kendi beklentileri doğrultusunda, 

çocuklarına rotalar çizmesi, ço-

cukların “ben yeterliyim” duygusu-

nu yaşamalarına önemli bir engel 

oluşturmaktadır. Başarabilecekleri-

nin çok üstünde yada yetenekleri-

nin dışında beklentilerle karşılaşan 

çocuklar hem eğitim sürecinden 

hem de aile içi ilişkilerden hızla 

uzaklaşmaktalar.

Çocuklarını kendi yaşıtı başka ço-

cuklarla kıyaslayan aileler başa-

rının önündeki en önemli engel-

lerden biridir. Çünkü kıyaslamak 

sadece çocukların değil hemen 

hemen her insanın temelde hoş-

lanmadığı bir yaklaşım biçimidir. 

Bunun yerine her birey kendi geli-

şim süreci içinde karşılaştırılarak 

başarısı değerlendirilmeli ve buna 

uygun geri bildirimlerde bulunul-

malıdır. Yani basitçe söyleyecek 

olursak, bir önceki duruma göre ne 

durumda olduğu söylenerek moti-

vasyonu artacak ve başarısı destek-

lenmiş olacaktır. 

Tüm bunların yanı sıra, öğrenci cid-

di kaygılar taşıyorsa, öğrenme güç-

lüğü, dikkat eksikliği, depresyon 

gibi, gerek fizyolojik gerekse psiko-

lojik sorunlar yaşıyorsa mutlaka bir 

uzmandan yardım almak en doğru 

yaklaşım olacaktır.

2) Başarısızlığın aileden kaynakla-
nan nedenlerine gelirsek:

• Aile içi ilişkilerin sevgi, saygı, hoş-

görü, anlayışa dayalı ve demokratik 

nitelikli olmaması

• Ailede sorunlu, sorgulayıcı (olum-

suz anlamda), yetersiz ve çatışma-

ya dayalı bir iletişim ortamının ol-

ması

• Aile içinde çocuğun fiziksel ve 

duygusal ihtiyaçlarının yeterince 

karşılanamaması

• Ders çalışmak için gerekli fiziksel 

koşulların sağlanmaması

• Anne-babanın sosyo kültürel se-

viyesinin üşük olmasını sıralayabi-

liriz.

Dikkat edilecek olursa:

Burada saydığımız sorunların bü-

yük bölümü kökenleri itibariyle 

aslında bir çırpıda ortaya çıkan ve 

bu sebeple kısa vadede ortadan 

kaldırılabilecek sorunlar değil. Bu 

durumda saydığımız sorunların or-

tadan kaldırılması zaman alacaktır. 

Bunun için ailelere düşen en büyük 

sorumluluğun sabırla, sürece doğ-

ru müdahalelerde bulunmak ola-

cağına inanıyoruz. 

Çocukların aile içinde bir birey ol-

duğu, ailelerin kararlarına ve ya-

şam biçimlerine önemli katkıları 

olduğu unutulmamalı. Bireyselleş-

mesine izin verilmeyen, duyguları 

ve düşüncelerini rahatça ifade ede-

meyen her bireyin yaptığı gibi ço-

cuklar da, “ben de varım!” demenin 

bir yolu olarak hırçınlığı, itiraz et-

meyi ve çatışmayı tercih edecektir.

Olumlu geribildirimler vermek, 

uygun fiziksel koşullar sağlamak 

ve ruhsal olarak çocukları sevgi 

ile beslemek, anne-babaların en 

önemli görevidir diye düşünüyo-

ruz. Sürekli başarısızlığa vurgu 

yapmak başarısızlığı arttırmaktan 

başka bir işe yaramayacaktır. Oysa 

başarabildiğini yada başarabildik-

lerini göstermek, çocuğun başarı 

isteğini arttıran ve “ben yeterliyim”, 

“yapabiliyorum” duygusuna çok 

önemli katkılar sağlayacaktır. Ço-

cuğu, ilgi ve yetenekleri doğrultu-

sunda “elden geldiğince” destekle-

mek, çocuğun yapabileceklerini 

keşfetmesini sağlarken öte yandan 

motivasyonunu da önemli ölçüde 

arttıracaktır. 

Şunu unutmamak gerekir ki; an-

ne-babalarda öğrenmeye açık ol-

malı. Çocuğun içinde bulunduğu 

dönemin özelliklerini, kaygılarını, 

beklentilerini, davranış biçimlerini 

bilmeyen aileler objektif bir değer-

lendirme yapamayacaklardır. Aşırı 

korumacı, reddedici yada otoriter 

davranmadan, uzmanların görüş 

ve önerilerine açık olmak anne-ba-

baların çocuklarına verebilecekleri 

değerin en önemli göstergesidir.

Başarısızlıklarını yüzüne vurmak 

yerine, oturup birlikte bu başarısız-

lığın nedenlerini araştırmak daha 

yapıcı bir yaklaşım olacaktır. 

Ailecek geçirilecek zaman kadar, o 

zamanın kalitesi de önemlidir. Ka-

liteli zaman geçirmenin en önemli 

anahtarı ailenin ortak kararlaş-

tırdığı aktivitelerde gizlidir ama 

aktiviteler planlanırken çocuğun 

görüşlerinin önemsendiği de his-

settirilmelidir. Böylece tüm birey-

ler duygularını karşısındakine tam 

olarak yansıtabilecektir.

Mutlulukla beslenen başarı dilekle-

rimizle…

Şevket GEDİK
TED Alanya Koleji Özel Lisesi

PDR Uzmanı
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TED ALANYA KOLEJİ 
İNGİLİZCEYİ YAŞAYARAK 
ÖĞRENİYOR...
TED Alanya Koleji Yabancı Diller Bölümü yine ilklere 

imza attı. 7-8 Kasım tarihlerinde Gazipaşa’da gerçek-

leştirilen “SURVIVE IN ENGLISH” kampında TED Alan-

ya Koleji öğrencileri hayatları boyunca unutulmaya-

cak deneyimler edindiler. 

Hazırlıkları uzun zaman önce başlayan ve her detayı Yabancı Diller Bölümü tarafından titizlikle planlanan kam-

pa TED Alanya Koleji 5. ve 6. sınıf öğrencileri katıldı. Öğrencilerin çeşitli kazanımları içselleştirmesi amacıyla dü-

zenlenen etkinlikte öğrencilerin dinledikleri İngilizce metne bağlı kalarak hayal güçlerini devreye soktuğu yara-

tıcı çizim yapma yarışmalarına, gazete yazısı yazmaya ve poster hazırlama çalışmalarına yer verildi.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan TED Alanya Koleji Ortaokul-Lise Müdürü ve İngilizce Öğretmeni Kamil 

Okuroğlu, “İngilizcenin yaşayarak daha iyi öğrenildiği ve kalıcı olduğu görüşünden yola çıkarak düzenlediğimiz 

etkinlikte öğrencilerimiz takımlar halinde düzenlenen yarışmalarda centilmence yarışmış, yetenek gösterisin-

de birbirinden eğlenceli performanslar sergilemişlerdir. Daha pek çok eğitici öğretici etkinliğin ardından pazar 

günü deniz kıyısında dinlendirici bir yürüyüşle tamamlanan kampımız K12 bütünlüğü içinde tüm yabancı dil-

ler öğretmenleri, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde yürütülmüştür.” diyerek organizasyonda emeği geçen 

bütün öğretmenlere teşekkür etti.

TED ALANYA KOLEJİ 
“DİL BAYRAMI”NI 
COŞKUYLA KUTLADI

TED ALANYA KOLEJİ KÜTÜPHANESİNDEN ATA’YA MEKTUP

Dil bayramı etkinlikleri çerçevesinde TED Alanya Ko-

leji öğrencileri, Türk dilinin tarihsel gelişimini, Türkle-

rin kullandığı alfabeleri ve Türk dilinin gelişimine katkı 

sağlayan şairlerin şiirlerini yakından inceledi. Günün 

anlam ve önemi hakkında konuşma yapan Seda Kes-

gin: “Türkçemizin yaşadığı sorunların çözümünde 

öncelikli olarak yurttaşların doğru Türkçe kullanımı-

na özendirilmesi ve bu yönde eğitilmesi gerekmekte-

dir. TED Alanya Koleji Türkçe Bölümü olarak, Türkçe 

derslerinin kapsamı yaşamın her alanından kesitlerle 

sunulmaktadır. Derslerimizde sözcük dağarcığının ge-

liştirilmesi üzerine durulmakta, çocuklarımıza küçük 

yaşlardan başlayarak Türkçenin anlatım gücü atasöz-

leri ve deyimlerle zenginleşen renkli yönleri öğretil-

mektedir.” dedi  

Program Hacivat ve Karagöz gösterisiyle sona erdi.

TED Alanya Koleji öğrencileri, 10 Kasım etkinlikleri çerçevesinde TED Alanya Koleji kütüphanesinden Ata’ya 

mektup yazdı. Etkinlik sırasında ilk olarak TED Alanya Koleji kütüphane görevlisi Dilek Çiçek, öğretmenlere kü-

tüphane kuralları hakkında bilgi verdi. Türkçe öğretmeni Seda Kesgin bir değerlendirme yaparak: “Bir fikir gayre-

tinin sonucu olarak yazılmış eserleri korumak, toplamak, organize etmek onları insanların faydalanmasına ha-

zır hale getirmek için kurulmuş olan kütüphaneler bizim eğitim ve öğretim sürecimize de yardımcı olmaktadır. 

Bu nedenle derslerimizde kütüphaneyi daha aktif kullanmayı hedeflemekteyiz. ”dedi.
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Akademİk Destek Çalışmaları
Öğrencilerimizin öğrendiklerini değerlendirme, analiz yapabilme be-

cerilerini geliştirmeye yönelik hafta içi ve hafta sonu akademik destek 

çalışmaları yapılmaktadır.

Okulumuzda yapılan TEOG hazırlık kurs çalışmaları; Eğitim-Öğretim 

Yılı başlamadan üç hafta önce Ağustos Ayının son haftası başlar ve öğ-

renciler sınav derslerinden her gün sabah 09:00-12:10 arasında kurs-

lara alınır.Eğitim-Öğretim yılı başladıktan sonra ise; Hafta sonu ve haf-

ta içi olmak üzere iki şekilde yapılır ; hafta içi 2 ders  saati, hafta sonu 

Cumartesi günleri  4 ders saati Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İnkılap 

Tarihi ve Din Kültüründen kurs çalışmaları şeklinde yapılmaktadır. 

Ders takviyesine ihtiyacı olan öğrenciler hafta içi birebir olarak eksik 

oldukları konuda destek almaktadır. Ayrıca kurslarda konu tekrarı da 

yapılmaktadır.

Öğrenci ve Velilere Yönelik Gerçekleştirilen Çalışmalar:

Semİner, Panel

TEOG Sİstemİ Öğrencİ ve Velİ Bİlgİlendİrme 
Okulumuz Eğitim Danışmanı Uzman Psikolojik Danışmanımız tarafın-

dan, her yıl 8. sınıf öğrenci ve velilerimize sınav sistemi bilgilendirme 

konferansı gerçekleştirilir. Bu bilgilendirmede; sınavların yaşamımız-

daki yeri, sınav soru sayıları, puan hesaplama formülleri, yılsonu başa-

rı puanı ve sınav puanının etkisi üzerinde durulur. 

Zaman Planlaması ve Motİvasyon
8.sınıf öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen bu seminerlerde, öğ-

renmenin önemi, motivasyon tanımı, motivasyonu etkileyen içsel ve 

dışsal nedenler, başarılı olmak için zaman yönetiminin önemi vurgu-

lanır.

TED Alanya Koleji Özel Ortaokulu’nda  5. sınıftan itibaren öğrencileri-

mize TEOG sınavlarında başarılı olmalarını sağlayacak şekilde bir ha-

zırlık programı uyguluyoruz.

Öğrencilerimiz, ölçme-değerlendirme merkezimiz ve rehberlik birimi-

miz tarafından TEOG sürecine yönelik olarak desteklenmektedirler.

Okulumuzda yapılan TEOG hazırlık çalışmaları, bir anlamda YGS-

LYS’ye de sağlam bir alt yapı oluşturmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede okulumuzda;

5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrencilerin ; akademik, duygusal, sosyal 

gelişimleri ile birlikte Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi 

(TEOG) hazırlık süreci de takip edilir.Psikolojik Danışma ve Rehberlik 

Servisi ile Ölçme Değerlendirme Merkezimiz, bu süreçte öğrencileri 

bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, akademik, duygusal ve sosyal 

açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, bu 

doğrultuda kendileri için en uygun seçimi yapmalarına olanak sağ-

layacak çalışmalar yapar. Okulumuzda TEOG hazırlık çalışmaları 

kapsamında ölçme değerlendirme çalışmaları yeni müfredata uygun 

süreç bazlı değerlendirmeler şeklinde uygulanmaktadır. Süreç bazlı 

değerlendirmelerde, performans görevleri, projeler, portfolyolar vb… 

oluşturulmakta, bu çalışmalar uygun ölçeklerle değerlendirilmekte-

dir. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda belirlenen öğrenme ek-

siklikleri ilgili kişilerle paylaşılır ve giderilmesi için gerekli tedbirler 

acil olarak alınır. TEOG hazırlığı için iki haftada bir deneme sınavları 

uygulanmakta ve ayrıntılı analizler yapılmaktadır. TED Genel Merkezi 

tarafından yılda 2 defa TBU (Temel Beceri Uygulama) ,KDU (Kazanım 

Değerlendirme Uygulama) ve SİS (Süreç İzleme Sınavı) uygulanmak-

tadır. Uygulanan sınavların amacı öğrencilerin bilgi ve becerilerini 

gerçek ortamlarda ne derece kullanabildiklerini ve güncel sorunları 

çözümlemede bu kazanımlarına ne derece hakim olduklarını belirle-

mek amacıyla yapılmaktadır. 

TED Alanya Koleji Özel Ortaokulu’nda ; 
1. Öğrencilerimize her konu ile ilgili yaprak test sunuyoruz ve bu testle-

ri sınıf ortamında çözüyoruz.

2. Grup danışman öğretmeni önderliğinde öğrenci grupları oluşturu-

yor ve böylelikle TEOG hazırlık çalışmalarını planlıyor ve sürdürüyo-

ruz.

3. Rehberlik servisimizle Verimli Ders Çalışma ve Dinlenme, Sınav Sis-

temi, Çoktan Seçmeli Sınavlara Yatkınlık, Sınav Kaygısı ve Motivasyon 

konularında seminer çalışmaları yapıyoruz.

4. Öğrencilerimizi öğretmenlerimizi ve velilerimizi, sınav sistemi ve 

değişiklikleri konusunda sürekli bilgilendiriyoruz.

TED ALANYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU 
TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME 
GEÇİŞ SİSTEMİ (TEOG) ÇALIŞMALARI

TED ALANYA KOLEJİTED ALANYA KOLEJİ
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Mezunlarla Sohbet 
Okulumuz 8.sınıftan mezun olan öğrencilerin sınava hazırlık, sınav süreci vb. gibi yaşantılarıyla ilgili deneyimle-

rini paylaşmaları sağlanır.

Sınav Sürecİnİ Yönetme ve Motİvasyon
8.sınıf öğrencilerimize yönelik gerçekleştirilen bu seminerlerde sınav öncesi yapılacak hazırlıklar ve sınav sıra-

sında dikkat edilmesi gerekenler konusunda paylaşım ve gerekli yönlendirmeler yapılır. 

Grup Çalışmaları
İhtiyaçlar doğrultusunda aşağıdaki konularda öğrenci ve velilerle grup çalışmaları planlanır.

• Motivasyon, 

• Hedef Belirleme, 

• Verimli Ders Çalışma, 

• Sınav ve Ergen

Sınıf Çalışmaları
• Akademik başarı ve motivasyonu destelemeye yönelik çalışmalar

• Kariyer ve mesleki yönelimlerini belirlemeye yönelik çalışmalar

• Sınav sürecine ilişkin paylaşımlarda bulunmalarına yönelik çalışmalar

Tercİh Dönemİ Danışmanlığı
Rehberlik Servisi uzmanlarımız Ortaokulumuzdan mezun olan öğrencilerimize Ortaöğretime yerleştirme ön-

cesi rehberlik hizmeti verebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tercih dönemlerinde okulu-

muzda bulunarak öğrenci ve velilerimize destek verir.

TEOG SINAVI 
ÖNCESİ VELİLER 
BİLGİLENDİRİLDİ
Kasım ayında 8’nci sınıf öğrencileri için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı (TEOG) hazırlıklarına start 

veren TED Alanya Koleji, PDR Uzmanı Şevket Gedik eşliğinde velilere yönelik TEOG çalışmalarında izleyecek-

leri yol anlatıldı. TED Alanya Koleji, Kasım ayı sonu yapılacak olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 

Sınavına veli, öğretmen ve öğrenci işbirliği ile hazırlanıyor.

PDR Uzmanı Şevket Gedik, Bu yıl 8’nci sınıfa geçen öğrencilerinin ve velilerin TEOG sınavı ile ilk defa karşılaşa-

caklarını söyleyerek, öğrenciler için bu dönemin hassas bir dönemleri olduğun, Kasım ayında girecekleri TEOG 

sınavı öncesi ailelerinin çocukları üzerinde hangi yolu izlemeleri gerektiği konusunda bilgiler aktardı. Amaçla-

rının veli, öğretmen ve öğrenci işbirliği ile öğrencilerin derslerde başarılarını arttırmak olduğunu belirten PDR 

Uzmanı Şevket gedik, “PDR olarak bizlerde öğrencilerimizin sorunlarıyla bire bir ilgilenip, öğretmen ve velileriyle 

çözüm yolarını en kıza zamanda bulup, hazırlanmış oldukları sınava bu sorunlarını yansıtmamaları için çaba 

göstereceğiz. Öğrencilerimizle bire bir ilgilenerek onların sorunlarının olup olmadığını varsa çözüm yollarını 

arayarak okul içerisinde huzurlu, sınavlarda başarılı bir dönem geçirmeleri için elimizden gelenin en iyisini ya-

pacağız” dedi.

TED ALANYA KOLEJİ
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TED’Lİ ÖĞRENCİLER, 
OKUMA BECERİLERİNİ 
GELİŞTİRİYOR

öğrencİlerİmİz ANTALYA 
KİTAP FUARI’NDAYDI

TED Alanya Koleji öğrencileri; düşünme becerilerini 

geliştirmek, olayları enine boyuna ölçmeyi mümkün 

kılmak, tarafsız değerlendirme becerilerini geliştirmek 

amacıyla Alanya Damlataş Parkı’nda Alanya Belediye 

Başkan Vekili Ali Yenialp ile kitap okudu. TED Alan-

ya Koleji Kütüphane Görevlisi Dilek Çiçek ve Türkçe 

öğretmeni Seda Kesgin, düzenledikleri etkinliğe dair  

“Kitap okumak toplumdaki çoğu kişi tarafından ne ya-

zık ki boş zamanların değerlendirilmesi olarak algılan-

maktadır. Aslında kitap okumak sadece bir boş zaman 

meşguliyeti değildir. İyiyi, doğruyu, hakikati gösteren 

kitap; onun dilinden anlayan kişilerin candan dostu-

dur.  Hayatımızın her aşamasına okuma sevgisini ve 

alışkanlığını yerleştirmek amacıyla yapmış olduğu-

muz bu etkinlikten büyük bir zevk aldık.” açıklamasını 

yaparak okul olarak okuma eyleminin bilinçli bir şekil-

de yapılması hususunda uğraş verdiklerini dile getirdi.

TED Alanya Koleji Ortaokulu ve Lisesi Konyayaltı’nda kitap fuarındaydı. 

Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen fuar, her yıl olduğu gibi Konyaaltı Belediyesi’nin 

öncülüğünde Sabancı Kongre ve Fuar Merkezinde (Cam Piramit) 9-18 Ekim 

tarihleri arasında düzenlendi. Türkiye’nin önde gelen büyük yayınevleri-

nin yer aldığı fuara TED Alanya Koleji ortaokul ve lise düzeyinde 17 Ekim 

Cumartesi günü 93 öğrenci ve 6 öğretmenle katıldı. PDR Uzmanı Şevket 

Gedik’in organize ettiği gezide öğrenciler kitaplara yoğun ilgi gösterdiler ve 

takip ettiği yazarların imza gününe katıldılar.

TED ALANYA KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ 
ULUSLARARASI UZAY KAMPI’NDA

Yaşayarak ve görerek öğrenen TED Alanya Koleji Özel Ortaokulu öğrencileri, 16-18 Ocak 2016 tarihlerinde İzmir 

Ege Serbest Bölgesi’nde yer alan, merkezi Hunstville Alabama’da bulunan Amerika Uzay Bilimleri Sergi Komis-

yonu lisansına sahip “İzmir Uluslararası Uzay Kampı”nı ziyaret etti.

Fen Bilgisi Öğretmeni Yağmur Bavli Aydın ve Ortaokul Müdür Yardımcısı Murat Yürek gözetiminde gerçekleşen 

gezide, öğrenciler uzay bilimleri ve teknoloji eğitimine katıldı. Okulda anlatılan fen bilimleri derslerini destekle-

yen müfredatla farkındalık yaratılırken çocuklar temel fen yasalarının uzayda nasıl işlediğini uygulamalı örnek-

lerle ve ilginç deneylerle öğrendiler.

TED ALANYA KOLEJİTED ALANYA KOLEJİ
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TED Alanya Kolejİ 
Öğrencİlerİ 
Alanya’nın Tarİhİ Ve 
Doğal Mekanlarını 
Gezdİ

5.Sınıf Öğrencİlerİmİz Yapılandırmacı Yaklaşımla 
EğlenEREK ÖĞRENİYOR

TED Alanya Koleji 7. Sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler 

Öğretmeni Canan Sargı Şişman, Zeynep Dağhan, Mate-

matik Öğretmeni Melike Tok, Türkçe Öğretmeni Seda 

Keskin ve Fen Bilgisi Öğretmeni Yağmur Bavli rehber-

liğinde “Herbaryum Müzesi” ve “Selçuklu Tersanesi”ni 

gezdi.

İlk olarak Herbaryum Müzesi’ni gezen öğrenciler bura-

da yetkililerden Alanya’da yetişen bitkiler ve yaşayan 

hayvanlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kızılkule 

önünde ve tersane içinde yer alan Selçuklu Dönemi’n-

de kullanılan temsili savaş aletleri ve eşyalarını yerin-

de gören TED’li öğrenciler Selçuklu zamanında bu tür 

aletlerin nasıl kullanıldığı ve ne işe yaradığıyla ilgili bil-

gi aldı. Tersanedeki gezinin ardından öğrenciler Kızıl-

kule önünde çekilen hatıra fotoğrafından sonra okulla-

rına döndüler.

TED Alanya Koleji 5. Sınıf öğrencileri Türkçe 

dersi etkinlikleri çerçevesinde yapılandırma-

cı yaklaşımla noktalama işaretlerini öğrendi.  

Grup olarak ayrılan öğrenciler kendi tasarla-

dıkları kukla evleri ve kuklalarıyla “Noktalama 

İşaretleri”ni sundu.  Türkçe öğretmeni Seda 

Kesgin yapılan etkinliği şu şekilde yorumladı: 

“Öğrencilerimiz önceki bilgileriyle yeni bilgile-

rini birleştirerek kendi anlamlarını inşa ederler.  

Böylece öğrencilerimiz bilgiyi doğrudan almaz. 

Çünkü, bilgi ne kadar iyi sunulmuş olursa ol-

sun, öğrenciler birtakım süreçlerde kişisel ola-

rak bu bilgileri kullanmadıkça, deneyimleriyle 

ilişkilendirmedikçe onları gerçekten öğrenmiş 

sayılmamaktadır.”

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİMİZ   
HACI BEKTAŞ-I VELİ’Yİ ANDI

TED’Lİ ÖĞRENCİLER ÇOKLU 
ZEKÂLARINI KULLANIYOR

7.SINIFLARIMIZDAN KİTAPLARLA İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER YAZDI

TED Alanya Koleji 5. sınıf öğrencileri hoşgörünün ve 

sevginin Türk dilindeki temsilcilerinden biri olan Hacı 

Bektaş Veli’yi andı. Hayatı ve sözleri hakkında payla-

şımlarda bulunduktan sonra kendi yazdıkları şiirleri 

okuyan öğrenciler oratoryo gösterileriyle sunumlarını 

noktaladı. Günün anlam ve önemi hakkında konuşma 

yapan Türkçe öğretmeni Seda Kesgin,“ Hacı Bektaş –ı 

Veli Anadolu’nun nefesidir, sesidir, ruhudur.  13. yy’da 

Anadolu’ya gelen erenler bize bugün konuştuğumuz 

dili ve kültürü verdiler;  hep birlikte kardeşçe yaşama-

yı öğrettiler. Bu yüzden bizler onun torunlarıyız. Onla-

rın öğretilerini, öğrencilerimize öğretmek de Türkçe 

derslerimizin amaçlarındandır.”  diyerek yapılan etkin-

liği yorumladı.

TED Alanya koleji 5. sınıf öğrencileri, Türkçe dersinde 

öğrendikleri dil bilgisi konularını disiplinler arası yol-

larla öğrenip uygulamaya geçirdi. 

Ders öğretmeni Seda KESGİN  “Öğrencilerimizdeki ze-

kanın tek bir boyutta değerlendirilmesi mümkün de-

ğildir. Bu nedenle öğrettiğimiz dil bilgisi konularının 

görsel, bedensel, mantıksal, sosyal, kişisel, müziksel bir 

şekilde ifade edilip uygulanmasına önem veriyoruz. 

Böylece her öğrencimiz konuyu farklı bir disiplin aracı-

lıyla öğrenebiliyor.”diyerek konunun önemine değindi.

TED Alanya Koleji 7.Sınıf öğrencileri Türkçe Öğretmeni 

Damla Kılyumak ve Kütüphane Görevlisi Dilek Çiçek ile 

birlikte kitapların her sayfasından güç alarak kendileri-

nin oluşturduğu özlü sözler ile kitapların önemini kalıcı 

hale getiren bir çalışmaya imza attı. 

TED’li öğrenciler, kitapların insanın düşünce yapısını ve 

hayal dünyasını geliştirdiğini, sözcük dağarcığını arttır-

dığını, insana bilgi ve birikim kazandırdığını bilerek haf-

tada bir saat kütüphanede dört temel dil becerisinden 

biri olan “okuma etkinliği”ni Türkçe Öğretmenleri Dam-

la Kılyumak ile birlikte ilerletiyor. Bu etkinlik sayesinde 

öğrenciler kitap okumaya ve kitapların kendilerine aç-

mış olduğu tüm dünyaya istekli hale geliyor.

TED ALANYA KOLEJİTED ALANYA KOLEJİ
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BİLİM VE ÇEVRE KULÜBÜ “LÖSEMİ” İLE 
MÜCADELEYİ ANLATTI

CANLI SUNUM

TED Alanya Kolejİ, Etkİnlİklerde Fark 
Yaratmaya Devam Edİyor.

Lise Bilim ve Çevre Kulübü, gelenekselleşen sosyal so-

rumluluk çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Lise 

Bilim ve Çevre Kulübü’nün yönetiminde gerçekleşti-

rilen “lösemi hastalığının tanınması ve toplumun has-

talığa karşı bilinçlendirilmesi” konulu proje çalışması, 

öğrencilerin ve öğretmenlerin ortak çalışması olarak 

okulun bilimsel belleğindeki yerini aldı.

Fen Bilimleri dersleri zümre öğretmenleri rehberliğin-

de Bilim ve Çevre Kulübü’nün gerçekleştirdiği çalışma-

da bilimsel bir süreç izlenerek konu araştırılmış, ilçe 

çapında anketler düzenlenmiş, elde edilen sonuçlar 

grafikleştirilmiş ve istatistikî verilere dökülmüş, konu 

ile ilgili konferans düzenlenmiştir. 18 Aralık 2015 tari-

hinde Onkoloji Uzmanı Dr. Oya Karadağ konu ile ilgili 

“Lösemi nedir, belirtileri nasıl anlaşılır ve tedavisi nasıl 

yapılır?” sorularına cevap veren bir konferans düzen-

ledi.

TED Alanya Koleji Özel Lisesi 10. Sınıf öğrencileri Dil 

ve Anlatım Dersi müfredat konusu olan “Sunum” çalış-

malarını canlandırarak sergilediler. Sunum öncesi ya-

pılması gerekenlerden ve iyi bir sunum için gerekenli 

olan çalışmalardan bahseden öğrenciler, kendi seçtik-

leri konulardan hazırladıkları sunumlarını sınıf orta-

mında sergilediler.

TED Alanya Koleji 9.Sınıf öğrencileri Türk Edebiyatı 

dersinde Edebiyat Öğretmeni Damla KILYUMAK ile 

müfredat dahilinde olan “Güzel Sanatlarda Edebiyatın 

Yeri” konusunu ve “Güzel sanatların hangi ölçütlere 

göre sınıflandığını belirler.” kazanımını ele alarak sınıf 

içi etkinlik düzenlediler. Öğrenciler ilgi alanlarına göre 

3 gruba ayrılarak görsel(plastik) sanat, işitsel (fonetik) 

sanat ve dramatik (ritmik) sanat dallarından birini ter-

cih etti. Her grup yaratıcılıklarını kullanarak şiir, tiyat-

ro ve resim sanatından ürünler ortaya çıkararak sınıf 

içinde arkadaşlarına keyifli sunumlar sergilediler.

TED Alanya Kolejİ Öğrencileri, ATV Televİzyonu, 
Gerçek Alanya Gazetesİ Ve Yeni Alanya Gazetesİ’ nİ 
Zİyaret Etti 

SOSYAL Bilgiler dersinde ‘kitle iletişim araçları’ ko-

nusunu işleyen öğrenciler, televizyon ve gazete ya-

yıncılığını yerinde öğrendi. TED Alanya Koleji Sosyal 

Bilgiler Öğretmeni Zeynep Dağhan ve Görsel Sanatlar 

Öğretmeni Fatma Aray öncülüğünde ilk ziyaretlerini 

Alanya Televizyonu’na (ATV) gerçekleştiren öğrenci-

ler, ATV Televizyonu yönetim kurulu başkanı Servet 

Sipahioğlu ile sohbet ederek televizyon yayınlarının 

teknik detaylarıyla ilgili bilgiler aldılar. 

Daha sonra Gerçek Alanya Gazetesi’ni ziyaret eden 

öğrenciler Genel Koordinatör Ahmet tunç ve Genel 

Yayın Yönetmeni İbrahim İpbüker’den gazetenin ha-

zırlanıp basılması gibi konuları öğrendi. Gerçek Alan-

ya gazetesi ziyaretinin ardından öğrenciler Alanya’nın 

bir diğer yerel gazetesi olan Yeni Alanya Gazetesine 

geçti. Burada yazı işleri Müdürü Kübra Duman tarafın-

dan karşılaşılan öğrenciler Yeni Alanya gazetesi haber 

merkezini ve matbaa bölümünü gezerek sorularına 

yanıt aldılar. TED’li öğrenciler ders konusunu yaşaya-

rak deneyimledi.
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TED’Lİ ÖĞRENCİLER ŞEB-İ ARUS TÖRENİYLE 
MEVLANA’YI ANDI

ÖĞRENCİLERİMİZ 
“ŞİDDETE HAYIR!” 
TEMALI KISA FİLMİYLE 
ÖDÜL ALDI

TED Alanya Koleji 9.Sınıf öğrencileri Türk Edebiyatı 

Öğretmeni Damla KILYUMAK ile 17 Aralık 2015 günü 

okulumuzun konferans salonunda Hz. Mevlana’nın 

vefatının 742. yıldönümü olan Şeb-i Arus töreni düzen-

ledi.

Okulumuzun 9. Sınıf öğrencilerinin öğretmenleri ile 

birlikte hazırlamış olduğu ve “Sema Gösterisi” ile baş-

layıp Mevlana’nın yedi öğüdü ile son bulduğu çalışma 

keyifli bir sunum şeklinde gerçekleştirildi.

Damla Kılyumak, Mevlana’nın Türk Milleti için öne-

mini, “Yedi asır önce Anadolu topraklarına gelerek 

gönülleri buluşturan; kalpleri sevgi, şefkat hamuru ile 

yoğuran ilmi, öğütleri ile birliği, beraberliği, kardeşliği 

yeşerten Mevlana Celaleddin-i Rumi’ye minnet duygu-

larımızı 17 Aralık günü bir kez daha ifade ettik.Mevlana 

ilimle, irfanla, hikmetle yoğurduğu ‘Mesnevisi’yle bu 

topraklardaki insanlara millet olma şuurunu yerleş-

tirmiş, Anadolu’yu bu aziz değerlerle mayalamıştır. Bu 

topraklardaki kardeşlik, sevgi ve şefkatin kurulmasın-

da, bu medeniyetin inşa edilmesinde, yeşertilmesinde 

ve bugünlere kadar gelmesinde hiç kuşkusuz Mevlana 

ve onun eserlerinin büyük payı vardır.”şeklinde açık-

ladı. Öğrencilerimizi de kardeşçe yaşama fikriyle eğit-

tiklerini vurgulayan Kılyumak’ın öğrencilerle beraber 

hazırladıkları sunum göz doldurdu.

TED Alanya Koleji Özel Lisesi öğrencileri, “Değerler Eğitimi” çerçevesinde şiddete karşı olduklarını çektikleri bir 

video ile gösterdiler. Yapılan çalışmayı, TED Alanya Koleji PDR Uzmanı Şevket GEDİK bir dosya halinde İlçe Mil-

li Eğitim Müdürlüğü’ne iletti. Yapılan incelemeler sonunda, öğrencilerin çalışmaları “Değerler Eğitimi Projesi”ne 

aktif katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Alanya’da liseler düzeyinde ödüle layık görülen tek proje olan bu 

çalışmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er “Onur Belgesiyle” ödüllendirdi. 

TED Alanya Koleji öğrencilerinden Feride İlayda Uyar, Tara İpek Altıner, Selin Konuralp, Asya Alara Candan ve 

İlayda Yetkin’in ödül aldığı tören, 12 Kasım 2015 Perşembe günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün toplantı salo-

nunda gerçekleşti.

GEÇMİŞTEKİ GAZETELERİMİZ 
GÜNÜMÜZDE HAYAT BULDU

TED Alanya Kolejİ’ nde “Quiz Show”

TED Alanya Koleji Özel Lisesi 11. Sınıf öğrencileri Türk 

Edebiyatı dersi kapsamında “Tanzimat Dönemi’nde 

Gazetecilik” konusunda dönemin gazetelerine ait ha-

berleri ve bunun yanı sıra gazeteleri incelediler. Ayrıca 

bu gazetelerden yola çıkarak kendileri de Tanzimat 

Dönemi’nin özelliklerine uygun gazete çalışmaları 

yaptı. 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni A.Şebnem AKÇA, öğ-

rencilerin hazırladıkları çalışmalardan büyük bir zevk 

aldığını ve bilgilerinin bu şekilde daha da kalıcı hale 

geldiğini ifade etti.

TED Alanya Koleji Konferans Salonu’Vnda PASCH Kulübü öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu Quiz Show gerçek-

leştirildi.Show’un içeriğinde Alman Kültürüne ve tarihine ilişkin sorular yer aldı.Yarışmaya 9,10,11. sınıf seviyele-

rinde öğrenciler gruplar şeklinde katıldılar.Kazanan grup 11.sınıfların oluşturduğu ‘’ Schnecken’’ grubundaki İpek 

Tara Altıner, Mustafa Özdemiray ,İrem Yılmaz ve Hale Algabri oldu.
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TED ALANYA KOLEJİ’ NDE ORTAOKUL VE LİSE 
VELİ TOPLANTISI YAPILDI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TED ALANYA KOLEJİ’NDE

TED Alanya Koleji Özel Lisesi veli toplantısı yoğun bir 

veli katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda branş öğret-

menleriyle tanışan veliler; öğretmenlerden,  öğren-

cilerin akademik ve davranışsal gelişim süreçleriyle 

ilgili bilgiler aldı. Öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarını 

geliştirmek amacıyla önerilerin sunulduğu, dönem so-

nuna kadar öğrencilere nasıl bir yol çizileceği hususla-

rında öğretmenlerle bilgi alışverişinde bulunan veliler 

toplantının içeriğinden duyduğu memnuniyeti dile 

getirdi.

2015-2016 eğitim-öğretim yılının ilk veli toplantısını 

yaptıklarını belirten TED Alanya Koleji Ortaokul ve 

Lise Müdürü Kamil Okuroğlu, “Veli toplantıları; okul, 

aile, öğrenci üçgenindeki sağlıklı iletişimi en etkin şe-

kilde işleten mekanizmalardan biridir. Öğrencilerimi-

zin her platformda başarılı olmasını arzu eden ve bu 

yolda mücadele eden bir kurum olarak öğrenci veli-

lerimizin görüşlerini çok önemsiyoruz.” diyerek orta-

okul ve lise veli toplantılarının kurumsal misyondan 

ödün vermeden gerçekleştirilmeye devam edeceğini 

belirtti.

Yeditepe Üniversitesi, TED Alanya Koleji 11. ve 12. Sınıf öğrencilerine, üniversite tanıtımları çerçevesinde “Doğru 

Meslek Seçimi ve Üniversite” konulu konferans verdi.

TED Alanya Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Yeditepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna, Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Refik Cem Dinar ve Mimarlık 

Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Emiliano Bugat  ti katıldı.

“Doğru Meslek Seçimi ve Üniversite” konulu konferansta ilk olarak Yeditepe Üniversitesi için hazırlanmış olan 

video sunumu yapıldı. Video sunumundan sonra öğrencilere hitap eden Yeditepe Üniversitesi görevlileri, “Ha-

yatınızın bu döneminde vereceğiniz kararlar tüm yaşamınız boyunca sizi takip edecek ve geleceğinizi şekillen-

direcektir. İstediğiniz mesleği iyi belirlemeli ve kendinizi bu hedefe odaklamalısınız.” dedi. 

Sunumun ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Yeditepe Üniversitesi görevlileri TED Alanya Koleji öğ-

rencilerinin geleceğe bakışlarının ve doğru meslek ve üniversite seçimine yönelik farkındalıklarının çok yüksek 

olduğunu dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.

TED Alanya’da Şİİr Şölenİ… 

TED Alanya Koleji öğretmenleri ve öğrencileri “Şiir Hayattır” adlı şiir dinletisinde bir araya gelerek Türk Edebiyatı’ 

nın başyapıtlarından oluşan şiirleri seslendirdi.

Türk Edebiyatı Öğretmeni Ayşe Şebnem Akça koordinatörlüğünde TED Alanya Koleji Konferans Salonu’nda ger-

çekleşen etkinlik, TED Alanya Koleji öğretmen ve öğrencilerinin ortak çalışmasıyla sahnelendi. Müzik Öğretme-

ni Hakan Nogay ve İngilizce Öğretmeni Cüneyt Dönmez ’in enstrümanlarıyla renklendirdiği dinletiye TED Alan-

ya Koleji öğretmenleri ve velileri katıldı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Ortaokul ve Lise Müdürü Kamil Okuroğlu “TED’in geniş kültürel biri-

kimini yansıtan şiir dinletimizde öğretmen ve öğrenciden oluşan 19 yorumcu,  edebiyat dünyasının en seçkin 

ozanlarının şiirlerini yorumladılar.  Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen bütün öğretmen arkadaş-

larıma ve yorumculara teşekkür ederim.” diyerek okul olarak kültür-sanat etkinliklerine verdikleri önemi dile 

getirdi.
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ADIM ADIM YGS’YE…

ÖĞRENME STİLLERİNİ KONUŞTUK

TED Alanya Koleji YGS-LYS maratonunda bir durağı 

daha geride bıraktı. Kariyer ve İnovasyon Söyleşileri 

çerçevesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Bölge Temsil-

cileri Haluk Bilal ve Havva Bilal’i konuk eden TED Alan-

ya Koleji’nin üniversite hazırlık sürecindeki öğrencile-

rine rehberlik desteği yoğun olarak devam ediyor. YGS’ 

ye kadarki sürecin değerlendirildiği söyleşide, mesleki 

alandaki kararsızlıkları gidermenin yöntemlerinin tar-

tışıldı. Bu sayede Kolejliler akıllarından geçen sorulara 

cevap bulmaya çalıştılar.

PDR Uzmanı Şevket Gedik’in organize ettiği ekinlik 30 

Kasım Pazartesi günü kolej yerleşkesinde gerçekleş-

tirildi. Etkinlikten sonra bir değerlendirme yapan Or-

taokul ve Lise Müdürü Kamil OKUROĞLU, “Üniversite 

hazırlık çalışmalarımızın yoğun olarak devam ettiği bu 

günlerde hem 12. sınıflarımıza hem de 11. sınıflarımıza 

yönelik olarak organize edilen bu etkinlikle birlikte öğ-

rencilerimizin bundan sonraki süreci daha iyi değer-

lendireceklerini umuyor ve diliyorum. İstanbul Bilgi 

Üniversitesi ve Bölge Temsilcisi Sayın Haluk Bilal’e ku-

rumum adına çok teşekkür ederim.” dedi.

TED Alanya Koleji Özel Lisesi Yöneticileri, PDR Uzmanı 

ve Öğretmenleri, öğrencilerinin “Öğrenme Stilleri” hari-

tasını paylaştı ve tartıştı.

PDR Uzmanı Şevket Gedik, öğrencilere uyguladığı an-

ket sonuçları doğrultusunda öğrencilerin öğrenme 

stilleri haritasını çıkararak bunu bir sunum dosyası ha-

line getirdi. Bu uygulamayı öğretmen ve yöneticilerle 

paylaşan Gedik, öğrencilerin hangi yol ve yöntemlerle 

daha kolay öğrenebileceğini anlattı. Sınıf içindeki bazı 

uygunsuz davranışların altında, aslında öğrencinin 

öğrenmekte güçlük çektiği bir yol ve yöntem konu-

sunda ısrarcı olmanın yattığını vurguladı. Öğrencinin 

öğrenme stilini bilmenin sınıf içi öğretme ortamlarının 

düzenlenmesine ve öğrencilerin derse daha fazla ilgi 

göstermesine yardımcı olacağını vurguladı. Böylece 

ders verimliliğinin artacağını umduğunu belirterek su-

numunu sonlandırdı.

Okulumuzda YGS - LYS hazırlık çalışmaları kapsamında ölçme değerlendirme yeni 
müfredata uygun ölçeklerle değerlendirilmektedir. Bütün bu değerlendirmeler 
sonucunda belirlenen öğrenme eksiklikleri ilgili kişilerle paylaşılır ve giderilmesi 
için gerekli tedbirler acil olarak alınır.

9. sınıan itibaren tüm sınıf düzeylerinde, YGS ve LYS başarısını arttırıcı çalışmalar 
yapılır. Bu çalışmaların bazıları direkt olarak YGS ve LYS’ye yönelik olup bazıları 
da dolaylı olarak YGS ve LYS başarısını destekler niteliktedir.

Okulumuzda haa sonu yapılan YGS-LYS hazırlık çalışmalarına, 11.sınıf itibariyle 
başlanmaktadır. 

Okullarının açılmasına iki haa kala 12.sınıf öğrencilerimizle YGS ve LYS ‘ ye 
yönelik ders takviye kurslarına başlıyoruz. Öğrencilerimize ayda ortalama 2-3 
deneme sınavı uyguluyor gerekli test çalışmaları yapıyoruz.12.sınıf 
öğrencilerimize haada 45 saat ders vererek öğrencilerimizi okul dersleriyle 
birlikte sınavlara da hazırlamış oluyoruz.

Haa sonu 4 saat Türkçe, Matematik, Geometri, Fizik,Kimya,Biyoloji, 
Tarih,Coğrafya kurs çalışmaları şeklinde yapılmaktadır. Ders takviyesine 
ihtiyacı olan öğrenciler haa içi birebir olarak eksik oldukları konuda destek 
almaktadır. Ayrıca kurslarda konu tekrarı da yapılmaktadır.

11 ve 12. sını�ara yönelik klasik sınavlar, ünite değerlendirme sınavları ve 
deneme sınavları uygulanmaktadır. Bu sınavların ve testlerin sonucunda, 
test ve sınav sonuç belgeleri öğrencilerimize verilmekte, sınav sonuç 
analizleri ilgili birim ve bölümlerle paylaşılmaktadır.

12.sınıa okuyan her öğrencinin akademik danışmanı vardır. Akademik 
danışmanlar öğrencinin eksik kazanımlarını nasıl tamamlamaları 
gerektiği konusunda yardımcı olmaktadır.

YGS ve LYS’ye hazırlık süreci boyunca yapılan başka bir çalışma da 
meslek tanıtım günleri ve üniversite gezileridir. Bu çalışmalarda amaç 
öğrencilerin meslekleri ve üniversiteleri tanıması ve kendine uygun 
seçimler yapmasının sağlanmasıdır.

YGS ve LYS ile ilgili çalışmalar, YGS ve LYS sınavından sonra da devam 
etmektedir. Tercih döneminde tüm öğrencilerle ve velilerle bireysel 
görüşmeler yapılarak, öğrencilerin hede�erine ve puanlarına en 
uygun tercih listelerinin oluşturulur.

TED Alanya Koleji Özel Lisesi’ nde öğrencilerimiz için sistemli şekilde 

üniversiteye hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. 

Bu çalışmalar, 

TED ALANYA KOLEJİ’ NDE 
YGS & LYS HAZIRLIK 
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Lİse’den YENİ YILA MERHABA… 

TED Alanya Koleji Özel Lisesi Öğrenci Komitesi’nin dü-

zenlemiş olduğu yeni yıl partisinde öğrenciler gönül-

lerince eğlendi. Partiye günler öncesinden hazırlanan 

öğrenciler gerek parti içindeki etkinlikleriyle gerekse 

farklılık yaratan kıyafetleriyle partiye renk kattı. 

Parti; yılbaşı çekilişiyle, çeşitli oyunlarla, ikramlarla ve 

karaoke etkinliğiyle lise öğrencilerinin neşeli dakika-

lar geçirmesini sağladı. DJ eşliğinde bütün bir yılın yor-

gunluğunu üzerinden atan gençler, doyasıya eğlenip 

yeni yılın herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesini 

dileyerek partiyi sonlandırdı.

APPLE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
ÇOK YAKINDA

TED ALANYA KOLEJİ’NDE

TED ALANYA KOLEJİ
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TED ALANYA KOLEJİ’ NDEN LÖSEV’E 
DESTEK KERMESİ

ÖĞRENCİLERİMİZDEN 
ŞEHİT AİLELERİ İÇİN 
ANLAMLI DESTEK

TED Alanya Koleji Okul Aile Birliği, LÖSEV’e katkıda bu-

lunmak için hem kermes düzenledi hem de LÖSEV’in 

ürünlerinden oluşan eşyaların satışını yaptı.

TED Alanya Koleji Okul Aile Birliği, okul bünyesinde 

düzenledikleri kermeslerden elde ettikleri gelirle fark-

lı sosyal proje ve kampanyalara destek veriyor. Kasım 

ayı içerisinde Okul Aile Birliği üyelerinin evlerinde 

hazırladıkları yiyecekleri sattıkları kermesten elde 

edilen gelir, LÖSEV’e bağışlandı. Ayrıca LÖSEV’in ürün-

lerinden oluşan eşyaların satışını yaptı. TED Alanya 

Koleji öğrencileri, bir yandan yardımlaşma ve dayanış-

manın önemini kavradı; diğer yandan da LÖSEV’e des-

tek vermenin mutluluğunu yaşadı. 

TED Alanya Koleji Okul Aile Birliği Başkanı Sinem Çe-

lenk, LÖSEV’e katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu 

dile getirerek, “Okul Aile Birliği olarak hem öğrencileri-

mizi bilinçlendirmek ve sosyal sorumluluk duygusu-

nu aşılamak hem de desteğe ihtiyaç duyan kurumlara 

ve sivil toplum kuruluşlarına destek vermek için bu 

tür kermesler düzenliyoruz. Öğrencilerimiz de bizimle 

birlikte çalışarak ve yiyecekler alarak destek verdiler. 

TED ailesi olarak bu tür organizasyonlarımız devam 

edecek.” dedi.

TED Alanya Koleji öğrencileri “şehit askerlerimizin” ai-

lelerine destek olmak amacıyla gıda kermesi düzenle-

di.

TED Alanya Kolejinde yapılan gıda kermesine idareci, 

öğretmen ve öğrenciler katıldı. TED Alanya Koleji okul 

öğrencileri ve aileleri tarafından hazırlanan ürünler, 

öğrenci ve öğretmenler tarafından satın alındı. 

“Şehit aileleri için kermes düzenleyip destek olmak bi-

zim için bir onurdur.” diyen liseli öğrenciler, böylesine 

anlamlı bir kermes düzenlendikleri için duyduğu mut-

luluğu dile getirdi.

Kermesten elde edilen gelirler şehit ailelerine ulaştırıl-

mak üzere TSK Mehmetçik Vakfı hesabına yatırıldı.

SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZIN
BİLİNCİNDEYİZ...
SOSYAL SORUMLULUK 
KULÜBÜ İŞ BAŞINDA… 

TED ALANYA 
KOLEJİ ÖZEL LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİNDEN 
ANLAMLI ZİYARET…

TED Alanya Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğren-

cileri, Alanya Demirtaş’ta bulunan hayvan barınağını 

gezdi.

TED Alanya Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrenci-

leri, Alanya’nın Demirtaş beldesinde bulunan Alanya 

Belediyesi’ne ait hayvan barınağını gezdi.  

Sosyal Kulüp Sorumlusu Zeynep Dağhan ve Müzey-

yen Müftüoğlu rehberliğinde yapılan gezide barınak 

yetkilileri, hayvan barınağı hakkında öğrencilere bilgi 

verdi. Alanya’nın Demirtaş beldesinde bulunan hay-

van barınağında onlarca her yaştan köpek ve çoğu 

cinsten köpekleri barındırılmakta olduklarını, sokak-

lardan toplanan hayvanların burada veteriner kontro-

lünden geçirilerek gerekli aşı ve tedavileri yapıldıktan 

sonra kontrol altında tuttuklarını belirten yetkililer bu 

anlamlı ziyaretten ötürü öğrencilerimize teşekkür etti.

TED Alanya Koleji Lisesi öğrencilerinin sosyal sorum-

luluk projesi kapsamında gerçekleştirdikleri gezi,  hu-

zurevi sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Ziyaret boyunca huzurevi sakinleriyle vakit geçiren 

öğrenciler, huzurevi sakinleriyle sohbet etmenin yanı 

sıra birlikte oyunlar oynayarak geride güzel anlar birik-

tirdi.

Büyüklerimizin hayat tecrübelerinden de yararlanan 

TED’li öğrenciler etkinlik sonrasında sorumluluklarını 

yerine getirmelerinin haklı gururunu yaşadılar.

Katılım sağlayan tüm öğrenciler bu tarz etkinliklerin 

herkes örnek olmasını ve herkesin bu konuda duyarlı-

lık göstermesini istediler.
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TED ALANYA KOLEJİNDE GURUR GÜNÜ…

Öğrencilerinin çağın gereklerine göre yetişmesine büyük önem veren TED Alanya Koleji, yabancı dil öğretimi 

ekseninde yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Öğrencilerini, Avrupa’daki çağdaşlarıyla rekabet edebile-

cek şekilde yetiştiren TED Alanya Koleji, bu durumu uluslar arası arenada geçerliliği olan ve Cambridge Üniver-

sitesi’nin bir kuruluşu olan Cambridge ESOL sınavlarında elde ettiği başarılarla bir kez daha kanıtladı.

Kalabalık bir veli katılımıyla gerçekleştirilen törende onlarca TED’li öğrenciye sertifikaları verildi. Programın açı-

lış konuşmasını yapan TED Alanya Koleji Ortaokul ve Lise Müdürü Kamil Okuroğlu, “Öğrencilerimize uyguladı-

ğımız programların başında yabancı dil öğretimi ekseninde yaptığımız çalışmalar gelmektedir. Bu çalışmalar, yıl 

boyunca süreklilik arz ederek devam etmekte ve yetiştirdiğimiz öğrencilere Avrupa’daki çağdaşlarıyla rekabet 

edebilme gücü vermektedir. Bugün burada sertifika törenini gerçekleştireceğimiz “Cambridge ESOL” programı 

da böyle bir düşüncenin ürünüdür. Cambridge Üniversitesi’nin bir kuruluşu olan Cambridge ESOL sertifikaları 

başarı ve ödül demektir. Dünya çapında binlerce eğitim organizasyonu ve eğitimciler nezdinde geçerliliğe sa-

hiptir. Cambridge’ten alacağınız sertifika ile belirli bir özelliğiniz ve neler başarabileceğiniz konusunda insanla-

ra önemli şeyler anlatabileceğinizi ilerleyen yıllarda 

daha iyi göreceksiniz.” diyerek TED’li öğrencilere ve 

ailelerine seslendi.

TED ALANYA KOLEJİ TEOG 
sınavında ALANYA 1’İNCİSİ…

TED Alanya Koleji 8. sınıf öğrencileri 25-26 Kasım tarihlerinde yapılan 1. Dönem TEOG sınavlarında 60 okul için-

den Alanya 1’incisi oldu. 

TED Alanya Koleji, kültürel ve sportif başarılarının yanı sıra akademik başarısıyla da göz dolduruyor. 2015-2016 

eğitim öğretim yılı 1. Dönem Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 60 okul arasından 89,4 

puan ortalamasıyla TED Alanya Koleji Alanya’da eğitimde lider olduğunu göstermiş oldu. Ayrıca TED Alanya Ko-

leji öğrencisi Deniz Öztürk ise tüm soruları doğru cevaplayarak TED Alanya Kolejinin gururu oldu.

Sonuçlara ilişkin bir değerlendirme yapan TED Alanya Koleji Ortaokul - Lise Müdürü Kâmil Okuroğlu, “TED Alan-

ya Koleji, sahip olduğu akademik birikimini sürekli geliştirerek TED markasını geleceğe taşıma bilinciyle hareket 

eden bir okuldur. Gücünü ve kararlılığını sistemli projelerle ortaya koyan ve ilkeli kararlar alarak yürüten okulu-

muz, TEOG sınavlarında elde ettiği bu başarıyla dönem boyunca yaptığı çalışmaların karşılığını almıştır. Ayrıca 

bu gurur verici tablonun tamamına baktığımızda sınava giren öğrencilerimizin birçoğunun TED Alanya Koleji 

anaokulundan yetişip ortaokul 8. sınıfa kadar gelen öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Bu durum okulu-

muzda verilen eğitimin kalitesini ortaya koymaktadır ve bu başarının altında köklü bir gelenek yattığını göster-

mektedir.” diyerek başarılarının bir tesadüf olmadığının altını çizdi ve bu başarının elde edilmesinde emeği ge-

çen velilere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

TED ALANYA KOLEJİTED ALANYA KOLEJİ
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Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 5 Mayıs 2015 Tarihinde Antalya ve Antalya iline bağlı ilçelerde ortaokul 

öğrencileri arasında düzenlediği Performans Takip Sınavı sonuçları belli oldu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan “Performans Takip Sınavı”nda TED Alanya Koleji okul ola-

rak 7. sınıflar seviyesinde Alanya 1’incisi, 6. sınıflar seviyesinde ise Alanya 2’incisi olmuştur. 

Konuyla ilgili GAZETED’e bir açıklama yapan TED Alanya Koleji Ortaokul ve Lise Müdürü Kamil Okuroğlu, “Bu 

sonuçlar da gösteriyor ki geçtiğimiz senelerde elde ettiğimiz başarılar tesadüf değildir. Bundan sonraki hedefi-

miz bu başarı geleneğini devam ettirmek ve elde ettiğimiz bu başarı çıtasını daha da yukarılara çıkartmaktır.” 

diyerek TED Alanya Kolejinin Alanya’daki en başarılı okulların başında geldiğini vurguladı.

TED ALANYA KOLEJİ’ NİN İLBAP BAŞARISI
Türkiye genelinde yapılan 1. Dönem Süreç İzleme Sına-

vı (SİS) sonucunda TED Alanya Koleji 8. sınıf öğrencisi 

Hazal Çintaş, 700 tam puan alan iki öğrenciden birisi 

oldu.

İyileştirme, öğrenme-öğretme ve biçimlendirme sü-

recini izlemek için okullar arası yapılan 1. Dönem Sü-

reç İzleme Sınavı (SİS) sonuçları açıklandı. Açıklanan 

sonuçlara göre Türkiye genelinde iki öğrenci 700 tam 

puan alarak birinci oldular. TED Alanya Koleji 8.sınıf 

öğrencisi Hazal Çintaş iki öğrenciden birisi olarak TED 

Alanya Koleji ismini 1’incilik kürsüsüne çıkardı. 

2007 yılından bu yana Alanya’da eğitim-öğretime devam eden TED Alanya Kolejinin kazandığı ulusal ve ulusla-

rarası derecelerle Alanya’nın gururu olmaya devam ettiğini belirten Lise ve Ortaokul Müdürü  Kamil Okuroğlu, 

başarı ve disipline dayalı okul kültürüyle, öğrencilerinin ve velilerinin destekleriyle eğitim alanında bölgesinin 

en başarılı eğitim kurumları arasında yerini alan TED Alanya Kolejinin başarılarının devam edeceğini söyledi

TED Alanya Koleji Özel Lisesi öğrencileri, “Değerler Eğitimi” çerçevesinde şiddete karşı olduklarını çektikleri bir 

video ile gösterdiler. Yapılan çalışmayı, TED Alanya Koleji PDR Uzmanı Şevket GEDİK bir dosya halinde İlçe Mil-

li Eğitim Müdürlüğü’ne iletti. Yapılan incelemeler sonunda, öğrencilerin çalışmaları “Değerler Eğitimi Projesi”ne 

aktif katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Alanya’da liseler düzeyinde ödüle layık görülen tek proje olan bu 

çalışmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er “Onur Belgesiyle” ödüllendirdi. 

TED Alanya Koleji öğrencilerinden Feride İlayda Uyar, Tara İpek Altıner, Selin Konuralp, Asya Alara Candan ve 

İlayda Yetkin’in ödül aldığı tören, 12 Kasım 2015 Perşembe günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün toplantı salo-

nunda gerçekleşti.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan TED Alanya Koleji Ortaokul ve Lise Müdürü Kamil Okuroğlu, “Şiddet eği-

limi maalesef toplumumuzda derinlere kök salan ve çoğu zaman meşrulaştırdığımız bir eylem. Öğrencilerimiz, 

çektikleri kısa filmle ezberlerin dışına çıkarak toplumun kanıksadığı bu davranıştan duydukları rahatsızlığı dile 

getirdiler ve toplumsal bilincin oluşmasına destek verdiler. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyo-

rum.” diyerek liseli öğrencilere teşekkür etti.

TED ALANYA KOLEJİ’ NDEN 
BİR BAŞARI DAHA… 

LİSE ÖĞRENCİLERİMİZİN “ŞİDDETE HAYIR!” TEMALI 
KISA FİLMİNE ONUR ÖDÜLÜ

TED ALANYA KOLEJİTED ALANYA KOLEJİ
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olur. Yaşamak adeta sırtınızda ömür 
boyu taşımak zorunda kalacağınız 
ağır bir yük halini alır. Kültür alt yapı-
sını zenginleştirip güçlendirmenin 
en etkin yolu: YAŞAM BOYU, DÜ-
ZENLİ OLARAK NİTELİKLİ KİTAP-
LAR OKUMAKTIR. 

Ece ile Yüce adlı dizinizde karar 
verdiğiniz isimlerin hayatınızda 
özel bir yeri var mı?

Evet,  Ece ilk torunumun adı. 

Yazmak için ilham anını bekliyor 
musunuz? Bekliyorsanız ilham 
kaynağınız nedir?

İlham diye bir kavramla hiç karşı-
laşmadım. Galiba o bir düş... Yoksa 
53yıllık. Yazarlık yaşamımda 80 ki-
tabımı yazarken, bir şöyle bir uğra-
ması gerekirdi. İlham bence insanın 
içinden gelen güçlü dürtü.  Acıkmak 
susamak, solumak gibi. Bu dürtü-
nün kaynağı doğuştan gelen yete-
nek bence. Sanatçıları bir şeyler ya-
ratmaları için, sürekli olarak dürtüp 
duruyor. 

Çocuklar için yüzlerce eser verdi-
ğinizi biliyoruz bununla birlikte 
15 sene ilkokul öğretmenliği yap-
tığınız halde mesleği bırakmışsı-
nız. Mesleği sürdürme tercihinde 
bulunmayışınızdaki etkenler 
nelerdir?

On beş yıl öğretmenlik yaparken, çok 
ağır yaşam koşullara göğüs germek 
zorunda kaldım. örneğin: İki erkek 
çocuk annesi olmak, ev kadınlığı, 
önce Cumhuriyet ve Milliyet gaze-
telerinde eğitim öğretimle ilgili araş-
tırma yazıları yazmak, yurtdışında 
çalışan yurttaşlarımızın, çocukları-
nın  eğitim öğretim sorunlarıyla ilgili 
Almanya, Hollanda’da röportajlar 
yapmak, Milliyet Çocuk dergisine 
her hafta bir öykü vermek, İstanbul 
Radyosunda  sabahın erken saat-
lerinde yayınlanan köy programla-
rında, bir  yıl boyunca, eğitimin ve 
kitap okumanın önemi üzerine ko-
nuşmalar yapmak. Çocuk edebiyatı 
ile ilgili açık oturum, sempozyum-

lara Milli Eğitim adına sözcü olarak 
katılmak. Bu günkü kadar yoğun 
almasa da okullarda öğrencilerle 
söyleşi ve imza günleri düzenlemek, 
Tek çocuk olarak kanser hastası 
anneme bakmak, Evin giderlerine 
katkıda bulunmak için, günde en az 
üç öğrenciye özel ders vermek vb. 
Ne oldu biliyor musunuz? Bedenim 
isyan etti. Ağır bir mide kanamasıyla 
ölmeye yattım. Doktorun baskısıyla 
başta öğretmenlik olmak üzere, an-
nelik, eşlik ve yazarlık dışında, öteki 
işleri askıya almak zorunda kaldım. 
İyileşince yeniden hayata dört elle 
sarıldım elbette. Öğretmenlikten 
ayrılırken, çok ağlamıştım. Boşunay-
mış o gözyaşları. Çünkü halen, Ülke 
çapında katıldığım söyleşi ve imza 
günlerinde hep SEVGİLİLERİM de-
diğim çocuk –genç okurlarımla bu-
luşuyorum. 

TED  Alanya Koleji, yönetimini, öğ-
retmenlerini, öğrencilerini sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum. Başarılarının 
sürmesini diliyorum.  

 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesinde eğitim gördüğünüzü 
ancak daha sonra okulu bıraka-
rak İlkokul öğretmeni olduğunu-
zu öğrendik, Hukuk Fakültesini 
bırakmanızın sebebi nedir?

Fakültede öğrenim görürken, şimdi-
ki eşimle nişanlıydım. Başımızda ka-
vak yelleri estiği için, o yedek subay-
lık görevinden dönünce evlenmeye 
karar verdik. Sözde evlendikten son-
ra, üniversiteye devam edecektim. 
Aile olunca sorumluluklarım attı. 
Yüksek öğrenimime devam edeme-
dim.

Genellikle çocuklara ve gençlere 
yönelik kitaplar yazmanızın sebe-
bi nedir?

Çocuklar için yazmanın yarının 
insanını yetiştirmede önemli bir 
işlevi olduğuna inanıyorum. Aynı 
inancım gençler için de geçerli. Bu 
görüşle coşa taşa çocuk ve gençlere 
yazmayı sürdürüyorum.  

Hayatınızda hiç dönüm noktası 
oldu mu? Olduysa ne?

Yazarlığa yetişkinler için edebi ni-
telikte Öyküler yazarak başladım. 
Yaşamın içinden alınmış, yoğun 
içerikli öykülerdi bunlar. Yunus Nadi 
Öykü armağanını bu öykülerden 
biriyle aldım. Öğretmen olunca, ço-
cuklarla içi içe yaşamaya başladım. 
Onları yakından tanıyınca, kalemi-
mi o kesime yönelttim. Bu tutumum 
yazarlığımda önemli bir dönüm 
noktası oldu. Sonradan, gençlere de 
yazmaya başladım. 

Her şeyden vazgeçmek istediği-
niz bir an olduğunda sizi tekrar 
hayata bağlayan şey neydi?

Beni hayata bağlayan hep UMUT 
olmuştur. Yaşamımım her dönemin-
de hep umutlarım vardı. Hiç umut-
suzluğa düşmedim. Bu nedenle 
eserlerimde çocuk ve genç okurları-
ma türlü konularda umut aşılamaya 
özen gösteririm. Umut öğretilemez 
ama sezinleme yoluyla benimsene-
rek, yaşam biçimi edinilebilir. 

Gençlik yıllarınızda gerçekleştir-
mek istediğiniz ama gerçekleşti-
remediğiniz bir hayaliniz var mı?

Hiç yeşerememiş, güdük kalmış, bit-
kisel hayata tutsak edilmiş hayalim 
yok.

Günümüz gençlerine sadece tek 
bir cümle söyleyebilecek olsanız 
ne söylerdiniz?

(YARADANIN SİZE ARMAĞAN ET-
TİĞİ O ÇOK DEĞERLİ VARLIĞINIZA 
VE HAYATINIZA SAHİP ÇIKIN. ) Bu 
görüşü biraz açmam gerek: Yaşam 
yolunda direksiyonu kimseye kap-
tırmayın. Özgürlük olmazsa olmaz-
larınızdan olsun. Bunu yapabilmek 
için kültür alt yapınızın çok zengin 
ve güçlü olması gerekiyor.  Yani ha-
yata karşı hazırlıklı olmak zorunlu-
luğu var. Yoksa hiç ummadığınız bo-
yunduruklara başınızı teslim etmek 
durumunda kalabilirsiniz. O zaman 
yaşamın pırıltısı söner, tadı tuzu yok 
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Alanya Tenis ve Rekreasyon Kulübu öğrencisi Deren 

Ilgın Karaca, Türkiye Tenis Federasyonu’nun 25-30 

Ocak 2016 tarihinde İzmir/Buca Gençlik ve Spor Mü-

dürlüğü tesislerinde düzenlediği “10 Yaş Bayanlar Te-

nis Kış Kupası”nda 1’incilik kupasını kazandı.

Bulgaristan’ın Pleven şehrinde yapılan Süpermoto Av-

rupa finalleri 4. Ayak Yarışları’nda TED Alanya Koleji 

öğrencileri Can ve Deniz Öncü kardeşler geleneği yine 

bozmadı.

Milli sporcular Can ve Deniz Öncü kardeşler, Bulgaris-

tan’ın Pleven şehrinde yapılan “Süpermoto Avrupa 

Finalleri 4. Ayak Yarışları”nda Türkiye’yi temsil ettiler. 

Yapılan yarış sonunda Deniz Öncü 1’inciliği alırken Can 

Öncü ise yarışlardan 2. olarak ayrıldı. 2014 yılında yapı-

lan Süpermoto Avrupa Şampiyonası’nda ise Can Öncü 

birinci Deniz Öncü ise ikinci olmuştu.

TED Alanya Koleji Ortaokul Müdür Yardımcısı Murat 

Yürek, “Öncü kardeşler, başarılı birer öğrenci olmanın 

ötesine geçerek ülke çapında ve uluslararası düzeyde 

çok tanınan birer sporcuya dönüştüler. Alanyalı iki ço-

cuğun ulusal ve uluslararası madalya podyumlarına 

abone olabileceğini kanıtlamak bile içinde yer aldığı-

mız eğitim ortamına büyük bir armağandır. Öğrencile-

rimiz sevgili Can Öncü’yü ve Deniz Öncü’yü yürekten 

kutluyorum.” dedi.

TED ALANYA KOLEJİ 
SPORUN HER 
ALANINDA VAR

TED’Lİ CAN VE DENİZ ÖNCÜ KARDEŞLER 
GELENEĞİ BOZMADI

2003 doğumlular ve üzeri “Kulüplerarası Türkiye Ön Eleme ve Baraj Yarışları Antalya’da yapıldı. Antalya’da yapı-

lan 2003 Doğumlular ve Üzeri Kulüpler Arası Türkiye Ön Eleme ve Baraj Yarışları’nda 12 öğrenciyle katılan TED 

Alanya Koleji sporcuları başarı üstüne başarı elde etti. Yarışlarda elde edilen dereceler ve bu dereceleri elde 

eden öğrencilerimizin tam listesi aşağıdadır:

100 m Serbest Stil 12 yaş ve Küçükler 1’incisi Mert Çolak
100 m Kelebek Stil 13 yaş ve üstü 1’incisi Arda Zengin
200 m Sırtüstü 13 Yaş ve Üstü 1’incisi Barış Beybit Şentürk
50 m Kelebek Stil 12 Yaş ve Küçükler 1’incisi Mert Çolak, 3’üncüsü Berke Özsarıkaya
50 m Kurbağa 12 Yaş ve Küçükler 1’incisi Mert Çolak,  2’incisi Berke Özsarıkaya
50 m Sırtüstü 12 Yaş ve Küçük Kızlar 1’incisi Yasmin Lara Durmaz, 2’incisi Nilsu Tuna
3’üncüsü Kayra İnan
50 m Sırtüstü 12 Yaş ve Küçükler 1’incisi Mert Çolak, 3’üncüsü Berke Özsarıkaya
200 m Ferdi Karışık 12 yaş ve Küçükler 1’incisi Mert Çolak, 2’incisi Berke Özsarıkaya
200 m Ferdi Karışık 13 Yaş ve Büyükler 2’incisi Barış Beybit, 3’üncüsü Arda Zengin
50 m Kelebek 13 yaş ve Büyükler 3’üncüsü Arda Zengin
50 m Kurbağa 2’incisi Müge Timurkaynak
50 m Sırtüstü 13 Yaş ve Büyükler 4’üncüsü Barış Beybit

Ayrıca Bilgütay Çakıcı, İbrahim Ulu,  Kaan Zengin ve İpek Çakıcı’nın da başarılı performanslar sergilediği yüzme 

yarışlarında elde edilen derecelerle TED Alanya Koleji yüzmede Alanya’nın en başarılı okulu olduğunu bir kez 

daha herkese gösterdi. TED Alanya Koleji Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı ve Yüzme Antrenörü Selim Ünal 

çok çalıştıklarını ve bu çalışmaların karşılığını aldıklarını belirtirken,  yüzmede Alanya’da ne kadar iddialı olduk-

larını dile getirdi.

YÜZME’DE ALANYA’DA LİDERİZ…
TED ALANYA KOLEJİTED ALANYA KOLEJİ
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TED’li yüzücüler 18-19 Ocak Tarihlerinde Antalya’da 

yapılan “Gençler İl Birinciliği Yüzme Grup Müsabakala-

rı”nda TED Alanya Kolejinin adını yarı finale yazdırdı. 

Antalya’da yapılan Gençler İl Birinciliği Yüzme Grup 

Müsabakaları’nda TED Alanya Koleji ve Alanya’yı tem-

sil eden TED’li yüzücüler çalışmalarının karşılığını al-

maya başladı. Antalya’da yapılan gençler il birinciliği 

yarışlarında birçok takımı geride bırakan TED Alanya 

Koleji Genç Erkekler Takımı Antalya 3’üncüsü olurken 

genç kızlar takımı Antalya 2’ncisi olarak Türkiye Yarı 

Finallerine adını yazdırdı. 

TED Alanya Koleji Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı 

ve Yüzme Antrenörü Selim Ünal, TED’li yüzücülerin il 

dışında önemli bir organizasyonda kulaç attığını söy-

leyerek, “Elde edilen bu başarı ile yüzme sporu Alan-

ya’da ciddi bir aşama kat ediyor. Bu yarışmada emeği 

geçen tüm sporcuları ve çalıştırıcı arkadaşlarımı tebrik 

ediyorum.” dedi. 

Ortaokul ve Lise Müdürü Kamil Okuroğlu da alınan 

başlarının tesadüfî olmadığını ifade ederken daha bir-

çok spor alanında da önemli başarılara imza atmak is-

teğinde olduklarını dile getirdi. 

YÜZÜCÜLERİMİZ TÜRKİYE 
FİNALLERİNDE…

2013-2014 Okullar Arası Yıldız Erkekler  Türkiye Şampiyonluğu’nu elde eden TED Alanya Koleji Gençlik ve Spor 

Kulübü, 2014-2015 Yılı 15 yaş Erkekler Türkiye Şampiyonluğu’nu da kimseye bırakmadı ve yine bu sene Marma-

ris’te yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti. Tüm bu kazanımların bir tesadüf olmadığını 

elde ettiği başarılarla ispatlayan TED Alanya Koleji Gençlik ve Spor Kulübü  “hayatla iç içe spor” anlayışını da 

okula kazandırdı.

2-3 Ocak tarihlerinde Alanya Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda yapılan “11-12 yaş Kulaçlar Kış Final Müsabaka-

ları Baraj Yarışları”nda TED Alanya Koleji Gençlik ve Spor Kulübü dokuz sporcu ile müsabakalara katıldı. Müsa-

bakalar sonucunda Yusuf Osman Ataç beş kategoride barajı geçerek Marmaris’te yapılacak olan “Olimpik Kulaç-

lar Türkiye Finalleri ”ne gitmeye hak kazandı. 

Alanya’dan barajı geçen tek öğrenci olan Yusuf Osman Ataç’ın Marmaris’te yapılacak Türkiye finallerinde 50 m, 

100 m, 200 m Serbest Stil ve 50 m, 100 m Kelebek Stil yarışlarında okulunu ve Alanya’yı temsil edeceği bildirildi.

Yarışlardan sonra bir değerlendirme yapan Ortaokul ve Lise Müdürü Kamil Okuroğlu, yüzmede alınan başarıla-

rın artık gelenekselleştiğini ifade ederek bu kültürün okulda oturmasına katkı koyan antrenörlere ve öğretmen-

lere teşekkür etti.

TED ALANYA KOLEJİ GENÇLİK VE SPOR 
KULÜBÜ ADINI OLİMPİK KULAÇLAR 
TÜRKİYE FİNALLERE YAZDIRDI
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Türk Eğitim Derneğinin Tam Eğitim Bursu (TEB) ile okuyup şu an üniversiteye devam eden öğrencilerin katıldığı 

kamp Belekte IC Santai Family Resort’da yapıldı.

1-4 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılan kampa TED Alanya Koleji öğrencileri TED Antalya Koleji öğrencileri ile 

birlikte 2 Şubat Salı günü katıldı.

Bu yıl 7’incisi düzenlenen kamp, Türk Eğitim Derneğinin bir geleneği haline gelmiş durumda. Türkiye’nin her 

bölgesinden TEB’li üniversite öğrencisini bir araya getiren kampa, misafir olarak katılan öğrencilerimiz, üniver-

siteli rol modelleriyle dolu dolu bir gün geçirme fırsatı yakalamış oldu. Etkinlikte bir açılş konuşması yapan Türk 

Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, bu yıl kampın temasını “geri vermek” (give back) olarak belir-

lediklerini, eğitim sisteminden yararlanan öğrencilerin bu ülkeye gönül borcu olduğunu; öğrencilerin ülkesine, 

vatanına, milletine, içinde bulunduğu TED Ailesine aldıklarını geri vermesinin ne kadar önemli olduğunu vur-

guladı. TED Alanya Koleji öğrencileri ile yakından ilgilenen Pehlivanoğlu, öğrencilerin merak ettiği konulara da 

cevap verdi.

Öğle yemeğinin ardından devam eden etkinliğin ikinci bölümünde, www.ihtiyacharitası.org sitesinin kurucuları 

ve yöneticileri bu sistemle ilgili bilgi verdi. Tüm Türkiye’de ihtiyaç sahipleri ile bu ihtiyacı gidermek isteyenleri 

dijital platformda buluşturduklarını anlatarak bu oluşum hakkında bilgi verdiler.

7.GELENEKSEL TEB’Lİ ÖĞRENCİLER KAMPI 
ANTALYA’DA YAPILDI

TED Alanya Koleji Okul Aile Birliği, Banana Otel’de 

Cumhuriyet Balosu düzenledi.

TED Alanya Koleji Okul Aile Birliği tarafından Banana 

Otel’de muhteşem bir Cumhuriyet Balosu organize 

edildi. Okul personelinin ve kurum yetkililerinin tam 

kadro katıldığı açılışa Alanya Belediye Başkanı Adem 

Murat Yücel ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüse-

yin Er’in yanı sıra çok sayıda seçkin davetli katıldı. Or-

kestranın çaldığı ve seslendirdiği Atatürk’ün en sevdiği 

şarkılar eşliğinde yenilen akşam yemeğiyle başlayan 

baloda, TED Lisesi öğrencileri Zeybek gösterisi de yap-

tılar. İzmir Marşı eşliğinde Türk Bayraklarının coşkuyla 

sallandığı gece neşe içinde son buldu.

TED AİLESİ CUMHURİYET BALOSUNDA BULUŞTU
TED ALANYA KOLEJİTED ALANYA KOLEJİ

BÜLTEN 2016/1 BÜLTEN 2016/1

8382



TED Okulları müdürleri arasında iletişimi ve işbirliğini 

güçlendirmek amacıyla düzenlenen TED Okulları Mü-

dürler Toplantısı Eskişehir’de gerçekleştirildi.

TED Eskişehir Kolejinin ev sahipliğinde gerçekleşen 

toplantıya TED Okulları’nda görev yapan altmış üç 

okul müdürü katıldı. Toplantıda, TED Genel Merke-

zi’nin ve TED Okulları’nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdi-

ği çalışmaların değerlendirmesi yapılarak 2015–2016 

öğretim yılı ile ilgili hedef ve planları paylaşıldı. TED 

Alanya Koleji Ortaokul ve Lise Müdürü Kamil Okuroğ-

lu ve İlkokul Müdürü Sevda Metin’in de katıldığı top-

lantıda TED ailesinin Türkiye’nin en büyük eğitim 

kurumu olduğu ve okul müdürlerinin bu bilinçle ille-

rinde okullarını temsil ettiği dile getirildi.

19 Aralık 2015 tarihinde TED Konya Kolejinde düzenle-

nen “”Bölgesel Hizmet İçi Eğitim Semineri”ne İngilizce 

bölümünden Bayram Tok, Aynur Koç, Emel Kaymaz ve 

Hatice Ergün; PDR bölümünden Müzeyyen Müftüoğlu; 

Sosyal Bilimler bölümünden Zeynep Dağhan katıldı. TED 

Okullarından Eskişehir, Konya, Kayseri, Polatlı, Afyon’un 

da katıldığı eğitim semineri, Türk Eğitim Derneğinin, gele-

ceğin Türkiyesi’nin eğitimine talip olan öğretmenlerinin 

eğitimine verdikleri önemin bir göstergesi olarak değer-

lendirildi.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan TED Alanya Koleji Genel Koordinatörü İzzet Akdikmen, “TED Okullarında 

görev yapan öğretmenler, büyük resmi oluşturan nitelikli eğitmenlerdir. Öğretmenlerimizin çağın gerekliliklerine uy-

gun donanımı elde edebilmesi, diğer okullardaki zümrelerle tanışıp kaynaşabilmesi bu hususta atılmış ve içi doldu-

rulmuş güçlü bir adımdır.” diyerek TED öğretmenlerinin hizmet içi eğitimine verdikleri önemi belirtti.

TED Mezunları Dernekleri arasında iletişimi güçlen-

dirmek ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla TED 

Okulları Mezunları Dernekleri Federasyonu’na üye-

lik için Genel Kurul’dan itibaren çalışma yürüten TED 

Alanya Koleji Mezunlar Derneği TED Okulları Mezun-

ları Dernekleri Federasyonu’na 19.08.2015 tarihinde 

yapmış olduğu üyelik başvurusu 04.11.2015 tarihinde 

Federasyon’dan gelen bir kabul mektubuyla resmen 

onaylandı.

TED OKULLARI MÜDÜRLER 
TOPLANTISI YAPILDI

TED ÖĞRETMENLERİ HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİNDEYDİ

TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLAR DERNEĞİ 
TED MEZUNLARI FEDERASYONU’NDA…
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