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“Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, 
muharebe meydanlarında ne kadar  
parlak zaferler elde ederse etsin,  

o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi  
ancak irfan ordusuna bağlıdır.”

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

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

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED)
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Bir asra yaklaşan geçmişiyle gücünü milletinden alan 
ve kuruluş emrini bizzat Büyük Önder Mustafa Ke-

mal Atatürk’ün verdiği Türk Eğitim Derneğinin eğitim 
meşalesini Şanlıurfa’da yakmanın onurunun ardından 
TED kalitesini önümüzdeki eğitim-öğretim yılından iti-
baren lise sıralarına da taşımanın heyecanını yaşıyoruz.

Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak eğitim alanında 
sivil inisiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden 
yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda yaptığı eğitim 
çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sür-
dürmeyi, uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme ça-
basında etkin rol oynamayı hedefleyen, çağdaş ve ilerici 
bir vizyona sahip olan Türk Eğitim Derneğinin Şanlıur-
fa’daki temsilcisi olmanın sorumluluğunun bilinciyle 
eğitim kadrosu olarak adeta kenetlendik. 

Eğitim öğretim alanında çağın gereklerini yerine getir-
diğimiz modern kampüsümüzde TED anlayışına uygun 
eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Gerek do-
nanımlı eğitim kadromuz gerek idari personelimiz ve 
gerekse hizmet aldığımız kurumlarla tek hedefimiz TED 
markasını başarıyla temsil etmek oldu. 

Hayatın her alanında donanımlı ve yüksek ahlaklı, öz-
güveni yüksek, empati kuran, Atatürk ilkeleri ve Cum-
huriyetin kazanımlarına bağlı, bilimsel düşünen ve 
yaratıcı çözümler sunan, sosyal sorumluluk bilincine 
sahip, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve 
çözüm üretme bilinci yüksek, geleceğin lider vatandaş-
larını yetiştirmeyi hedeflediğimiz okulumuzdaki bu or-
tak paydanın bize başarıyı getiren en önemli etmenler-
den olduğuna inanıyorum.

TED meşalesini Şanlıurfa’mızda yaktığımız günden iti-

baren hayatlarındaki en önemli varlıkları olan çocukla-
rına yapabilecekleri en değerli yatırımın eğitim olduğu-
nun bilincine sahip velilerimiz bizleri tercih etti. Tercih 
etmekle kalmayıp eğitim sistemimizin içinde yer aldılar. 
Öğrencilerimizin sadece akademik yönden değil, sosyal 
ve kültürel yönden de gelişimini hedeflediğimiz okulu-
muzdaki tüm etkinliklerde velilerimizin dolu dolu ka-
tılımını görmek bizlerin göğsünü kabarttı. Bu vesile ile 
velilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Lisemiz Kapılarını Açıyor
Okul öncesinden itibaren ilköğretimin her kademesin-
de eğitim verdiğimiz okulumuzda bu yıl farklı bir guru-
ru daha yaşıyoruz. Çünkü, TED kalitesini önümüzdeki 
eğitim öğretim yılından itibaren lise sıralarımıza da ta-
şıyoruz. Lisemize özgü kütüphane, fizik ve kimya labo-
ratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, müzik atölyeleri, 
görsel sanatlar atölyeleri ve kulüp odaları özel tasarım-
larıyla öğrencilerimizin çok yönlü gelişimine katkıda 
bulunacak. 

İlköğretimde olduğu gibi lisede de TED kalitesi için ge-
rek fiziki imkanlar gerekse eğitim öğretim kadrosu yö-
nünden tüm hazırlıklarımızı tamamladık.

Oldukça yoğun bir tempoda geçen 2017-2018 eğitim öğ-
retim yılını geride bırakırken hazırladığımız ve geçen bir 
eğitim öğretim yılından kesitleri bulacağınız ikinci bül-
tenimizi bilgilerinize sunarken sözlerimi, Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitimdir ki bir milleti ya öz-
gür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır 
ya da esaret ve sefalete terk eder.” sözleriyle tamamlı-
yor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

   Aysun ÇAKMAKLI
TED Şanlıurfa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi

Okul Öncesinden Üniversiteye 
TED Kalitesi Şimdi Lise Sıralarımızda
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 Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı
 Selçuk PEHLİVANOĞLU
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Disiplin, nezaket, hoşgörü, başarıya 
odaklanma, yeniden deneme cesareti, 

azim, tutku, pes etmeme, … istediğiniz 
kadar çoğaltın. Bugün öğrenci de olsanız, 
iş yaşamının bir parçası da yukarıda 
saydığım bu değerlerleri özümsediğiniz 
kadar başarılısınız.

Değerli okuyucular, sevgili arkadaşlar,
Derdimiz, dünyaya bir iz bırakmak. Bunun için 
de her insan farklı yol ve yöntemler deniyor. 
Bugün Milenyum diye adlandırılan 2000 yı-
lında olsaydık, sizlere akademik dünyanın 
önemini ve hayatınıza nasıl bir yön vereceğini 
anlatıyor olurdum. Ancak bugün 21. yüzyılın 
eşiğinde, dünyaya uyum sağlamaya çalışan 
insanlar olarak bambaşka niteliklere sahip ol-
mamız gerektiğinin sizler de farkındasınızdır. 
Akademik başarı tartışmasız yine çok önemli 
bir unsur olarak hayat çizgimizde yerini ko-
ruyor. Ancak desteklenmeye muhtaç. Yanına 
sosyal projeleri, sanatı, sporu, kültürü yani 
yaşamın olmazsa olmaz değerlerini almayan, 
yalnız bir akademik başarının sonuç vermesi 
imkânsız. 
Bugün dünyaya yön veren isimlerin yaşam 
öykülerine baktığınızda spor, sanat, teknoloji  
hayatlarının vazgeçilmez parçası; bu değer-
lerden en az birini kişisel gelişimlerinin ve iş 
yaşamlarının odak noktası yapmış olduklarını 
göreceksiniz. 
Disiplin, nezaket, hoşgörü, başarıya odaklan-
ma, yeniden deneme cesareti, azim, tutku, pes 
etmeme, … istediğiniz kadar çoğaltın. Bugün 
öğrenci de olsanız, iş yaşamının bir parçası da 
yukarıda saydığım bu değerlerleri özümsedi-
ğiniz kadar başarılısınız. Yani bilim ve teknik 
ne kadar ilerlemiş olursa olsun, sizin sunu-
munuz, tarzınız, öz denetiminiz, sorumluluk 
sahibi oluşunuz yani sportif değerler olarak 
nitelenebilecek tüm özellikleriniz sizi farklı 
kılacaktır.

O nedenle bugün dünya insanı olmak, fark ya-
ratmak, iz bırakmaksa isteğiniz, güveneceği-
niz en önemli özelliğiniz sportif değerlerinizle 
donattığınız kişiliğiniz ve azminizdir.
Unutmayın harekete geçmek için en iyi gün 
bugün.
Son söz de evimiz yani Türk Eğitim Derneği 
için olsun.
Değerli okuyucular 90 yıl bir ömür, 90 yıl ne-
redeyse bir asır. 90. Yaşımızı kutlamanın gu-
ruru ile Cumhuriyet’imizini kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde atılan 
adımları takip etmeye devam ediyoruz. Öyle 
ki 31 Ocak’ta TED’i ortak değer gören binler-
ce isimle birlikte 90. Yıl Resepsiyonu’muzda 
bir araya geldik. Farklı partilere mensup siya-
siler, dünden bugüne Türkiye’de Milli Eğitim 
Bakanlğı yapmış 9 bakanımız, diplomatları-
mız, ülkelerini temsilen büyükelçiler, iş dün-
yasının önemli temsilcileri, akademisyenler, 
bilim insanları, sanat, kültür ve spor dünyası-
nın kıymetli isimleri, yani TED’in misyonuna 
güvenen herkes bu resepsiyonda bir oradaydı. 
Gurur duyduk. Hemen ardından 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesile-
siyle düzenlediğimiz Gençlik Festivalimiz’de 
Türkiye’Ye gücümüzü bir kez daha gösterdik 
ve örnek olduk. 15 kişi ile Ata’mızın huzuruna 
çıktık, var gücümüzle “İzindeyiz” dedik. Milli 
bayram çockusunu Türkiye’ye yeniden hatır-
lattık. 
Unutmayınız, Türk eğitim sistemine yön ve-
ren, sadece bulunduğu kentlerde değil Türki-
ye’de eğitime bakışı farklılaştırmaya çalışan 
Türk Eğitim Derneği, vatan, millet ve bayrak 
sevgisi temelinde daha uzun yıllar sizlerin de 
desteği ile var olmaya devam edecektir. O ne-
denle diyoruz ki; 
İyi ki TED var, biz iyi ki TED’liyiz.
Sevgi ve iyi dileklerimle,

Selçuk PEHLİVANOĞLU
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı

İyi ki TED var, biz iyi ki TED’liyiz
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Öğrencilerimiz, İngiltere’de katıldıkları 
15 günlük yaz okulunu tamamlayarak 

yurda döndü.

“Aklımız fikrimiz eğitim” sloganıyla 90 yıllık 
TED kültürü ve tecrübesini Şanlıurfa’ya taşı-
yan ortaokul öğrencilerimiz, 30 Temmuz’da 
yaz okulu için İngiltere’ye gitti. Başkent Lond-
ra’daki East London Üniversitesine ait Dock-
lands Campus’ta yaz okulu programına katılan 
öğrenciler, TED Kolejinde öğrendikleri yabancı 

dili pekiştirme imkanı buldu. Öğrencilerimiz, 
13 Ağustos’a kadar devam eden eğitim progra-
mının yanı sıra dünyanın sayılı üniversiteleri 
arasında yer alan Oxford ve Cambridge Üniver-
sitelerini de gezdi.
15 günlük İngiltere yaz okulunu tamamlayan 
öğrencilerimiz, hem İngilizcelerini geliştirme-
nin hem de keyifli bir yaz dönemi geçirmenin 
mutluluğuyla Şanlıurfa’ya döndü.

TED Şanlıurfa Öğrencileri  
İngiltere Yaz Okulunu Tamamladı
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TED Şanlıurfa Koleji 
öğrencileri, öğretmenleri 

nezaretinde ziyaret ettikleri 
mahalle muhtarlarından, 
“dilekçe ve bilgi edinme 
hakkının kullanılması” 
konularını öğrendi.

90 yıllık kültürü ve nitelikli 
eğitim gücü ile donanımlı ne-
siller yetiştiren TED Şanlıurfa 
Kolejinde öğrenciler, sınıfta 
edindikleri bilgileri yaşayarak 
öğreniyor.

BİLGİ EDİNMEYİ BİR DE 
MUHTARA SORDULAR!

Yüksek donanımlı bir kampüs 
ortamında eğitim alan TED 
Şanlıurfa Koleji öğrencileri, 
öğretmenlerin derslerde an-
lattığı “dilekçe ve bilgi edinme 
hakkının kullanılması” konu-
larını mahalle muhtarlarına 
sordu. Öğretmenleriyle birlik-

te ziyaret ettikleri yerel idare-
nin halkın en yakın temsilcisi, 

muhtarları soru yağmuruna 
tuttu.

TED’li Öğrenciler Yaşayarak Öğreniyor
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Türkiye’nin çağdaş 
yarınlarını oluşturacak, 

yüksek nitelikli öğrenciler 
yetiştirme hedefiyle geçtiğimiz 
yıl kapılarını açan TED 
Şanlıurfa Kolejinde 2017-2018 
eğitim-öğretim yılının ilk ders 
zili, okul öncesi ve birinci sınıf 
öğrencileri için çaldı.

Öğrenciyi merkeze alan, bilgi-
yi yaşamla ilişkilendiren eğitim 
anlayışı ile öğrencileri geleceğe 
hazırlayan TED Şanlıurfa Kole-
jinde yeni eğitim-öğretim yılı 
heyecanı, okul öncesi ve birinci 
sınıf örencilerinin oryantasyon 
programı ile başladı. Bu sabah 
anne ve babaları ile okula gelen 
minik öğrenciler, ilk gün öğret-
menleri ve arkadaşlarıyla tanıştı. 
Heyecanları gözlerinden okunan 
minikler, birbirleri ile kısa sürede 
kaynaştı.

 “ÇOK HEYECANLIYIZ”
TED Şanlıurfa Koleji Müdürü 
Arif Kemal Şamat, TED eğitim 

sisteminde okul öncesi ve bi-
rinci sınıf öğrencilerinin oryan-
tasyon programı ile okula güçlü 
bir başlangıç yaptığını ifade etti. 
Bugün hep birlikte ilk gün heye-
canını yaşadıklarını belirten Şa-
mat, “Çocuklarımız oryantasyon 
programında okulumuzla, öğ-
retmenlerimizle, birbirleri ile ta-
nışıyorlar. Biz çok heyecanlıyız. 
Sabahın ilk ışıklarından itibaren 
heyecanla okulumuza geldik ve 
öğrencilerimiz için son hazırlık-
larımızı yaptık. Çocuklarımızın 
da heyecanını gözlerinden oku-
yabiliyoruz. Bu heyecan bir süre 
sonra keyif ve mutluluğa döne-
cek.” dedi.
Okulun ilk günü olması nedeniy-
le bazı öğrencilerin ister istemez 
tedirgin olduğunu kaydeden Şa-
mat, “Ama ben biliyorum ki bu 
öğrencilerimiz, öğretmenlerimi-
zin vereceği yoğun destek ve gös-
tereceği güleryüz ile kısa sürede 
okuldaki zamanlarını keyif içe-
risinde geçirmeye başlayacaklar. 

Yarın daha keyifli ve daha rahat 
bir şekilde okula gelecekler.” diye 
konuştu.

OKUL ÖNCESİNDE OYUN 
MERKEZLİ EĞİTİM
Okul Öncesi Bölümümüzde, Mil-
li Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi 
Eğitim Programı çerçevesinde 
TED Okullarına özgü hazırlanmış 
“TED Okul Öncesi Eğitim Prog-
ramı” uygulanıyor. Bu programa 
ek olarak okulumuz, gelişimsel 
gereksinimleri karşılamayı, ge-
lişim alanlarının birbiri ile olan 
dinamik etkileşimini destekle-
meyi, öğrencinin tüm alanlar-
daki davranışlarını daha üst dü-
zeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi 
ve zenginleştirmeyi hedefliyor. 
Oyun merkezli etkinliklerde, 
öğrencilerimizin aktif katılımı 
sağlanarak yaşayarak öğrenme 
ilkesi temel alınıyor. İngilizce, 
beden eğitimi, yüzme, el sanat-
ları, drama, müzik, bilgisayar/
yazılım, jimnastik, tenis ve dans/
ritim dersleri branş öğretmenleri 

TED Şanlıurfa Kolejinde 
Yılın İlk Ders Zili Çaldı
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tarafından yürütülüyor.”

İLKOKULDA ZENGİN ÖĞRENME 
ORTAMI
TED Şanlıurfa Koleji İlkokulunun 
ise öğrencilerin akademik, sos-
yal ve kültürel alanlarda kendine 
özgü ilgi ve yeteneklerini keşfet-
melerine olanak sağlayan zengin 
öğrenme ortamları ile donatılı-
yor.  Modern donanımlı sınıfları-
mız ve kütüphanemizin yanı sıra 
kulüp odalarımız, müzik ve gör-
sel sanatlar atölyelerimizle öğ-

rencilerimizin yeteneklerini keş-
fetmeleri için ihtiyaç duyacakları 
tüm olanaklar sağlanarak öğren-
cilerin beceri ve kimlik gelişim-
lerine destek olunuyor. Eğitim ve 
öğretimi zenginleştirmek ama-
cıyla bilişsel, fiziksel, sosyal ve 
duygusal ihtiyaçlar çerçevesinde 
farklı yöntem, teknik ve uygula-
malardan yararlanılıyor. Ayrıca 
öğrencilerimiz, Türkçe ve İngiliz-
ce etkinlikler ile farklı kültürlerin 
kapılarını aralarken kendilerini 

ifade etmenin yeni yollarını keş-
fetme imkanı buluyorlar.
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İlkokul ve ortaokul 
öğrencilerimiz, sandık 

başına giderek öğrenci meclis 
başkanları ve yardımcılarını 
seçti. 

Demokrasi şölenine dönüşen 
seçim sonuçlarına göre ortao-
kul bölümünden Mehmet Sey-
man, ilkokul bölümünden ise 
Elif Gerger Öğrenci Meclis Baş-
kanı oldu. 
TED Şanlıurfa Kolejinde seçim 
heyecanı yaşandı. Milli Eğitim 
Bakanlığınca hayata geçirilen 
“Demokrasi Eğitimi ve Okul 
Meclisleri Projesi” kapsamın-
da Öğrenci Meclis Başkanı ve 
Başkan Yardımcılığı seçimleri 
yapıldı.
TED Şanlıurfa Koleji Ortaokul 
Bölümünden 9 aday, İlkokul 
Bölümünden ise 8 aday olmak 
üzere toplam 17 adayın baş-
kanlık için yarıştığı seçimlerin 
propaganda dönemi Demokrasi 
şölenine dönüştü. Mini miting 
havasında geçen toplantılarda, 
başkan adayları kendilerini ta-
nıtıp projelerini anlatarak arka-
daşlarından destek istedi.
Seçim günü geldiğinde TED 

Şanlıurfa Kolejinin sınıfları oy 
kullanma işlemi için düzen-
lendi. Sandıklar sınıflara yer-
leştirilerek oy kullanacak öğ-
renciler için kapalı bölümler 
oluşturuldu. Gerçek seçim ha-
vasında gerçekleşen etkinlikte 
sandık başına giden öğrenciler 
destekledikleri adaya oy verdi. 
Tatlı bir rekabetin yaşandığı 

seçimde ortaokul bölümünden 
Mehmet Seyman, ilkokul bölü-
münden ise Elif Gerger Öğrenci 
Meclis Başkanlığına seçildi.
Sonuçların açıklanmasının ar-
dından kazanan öğrencileri ilk 
tebrik eden rakipleri oldu.

Seçim Heyecanı
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Anaokulu öğrencilerimizin 
bedensel, zihinsel 

ve ruhsal gelişimlerini 
desteklemek amacıyla yoga 
dersi veriliyor.

Çağdaş ve nitelikli anlayışıyla 
eğitim veren TED Şanlıurfa Ko-
leji, sosyal aktivitelerle de ço-
cukları geleceğe hazırlıyor. 
Uygulamalı eğitim metoduyla 
öğrencilerin sınıfta edindik-
leri bilgileri pekiştirmelerine 
olanak tanıyan TED Şanlıurfa 
Koleji, okul öncesi eğitimde de 
hem eğlendirici hem de öğretici 
etkinliklerle çocukların okula 
alışma sürecini keyifli hale ge-
tiriyor. 
Bu kapsamda TED Şanlıurfa 
Kolejinde Beden Eğitimi Öğret-
meni Tuba Aytekeli gözetimin-

de verilen yoga eğitiminde ana-
okulu öğrencileri, güvenmeyi, 
sakin olmayı, huzuru ve kendi-
ni dinlemeyi öğreniyor. 
Eğitime katılan çocuklar, ruh-
sal ve zihinsel yönden gelişim 
sağlarken eğlenceli vakit geçi-
riyor. 

“ÇOCUKLAR ÖZGÜVEN 
KAZANIYOR”
Yoga tecrübesi de bulunan Be-
den Eğitimi Öğretmeni Tuba 
Aytekeli yoganın vücuda es-
neklik kazandırdığını, ayrıca 
çocuklarda bedensel ve zihin-
sel gelişimin yanında ruhsal 
gelişime de katkısının olduğu-
nu vurguladı. Aytekeli, çocuk-
ların koordinasyon becerisinin 

arttığını ifade ederek “Yoga ile 
çocuklar özgüven kazanıyor. 
Öğrenmeleri kolaylaşıyor. Yoga 
yapan öğrencilerin yürüyüşün-
de, duruşunda ve konuşmala-
rında olumlu değişiklikler göz-
lemliyoruz.” dedi.

HER ÖĞRENCİ STRES YAŞAYABİLİR
Günümüzde hastalık olarak ad-
landırılan stres yaşamı olum-
suz etkiliyor. İster anaokulu is-
ter üniversite öğrencileri olsun 
ders temposundan kaynaklı 
stres yaşayabilir. TED Şanlıurfa 
Koleji olarak verdiğimiz yoga 
eğitimi ile öğrencilerimizin 
stresini azaltmayı ve gelecekte 
karşılaşabilecekleri sorunlarla 
daha kolay baş etmelerini sağ-
lamayı hedefledik. 

Çocuklar Yoga ile Zihinsel ve  
Ruhsal Yönden Gelişiyor

“Yoga ile  
çocuklar özgüven kazanıyor. 

Öğrenmeleri kolaylaşıyor. Yoga 
yapan öğrencilerin yürüyüşünde, 

duruşunda ve konuşmalarında 
olumlu değişiklikler  

gözlemliyoruz”
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TED Şanlıurfa Koleji 
Müdürü Arif Kemal 

Şamat, ev sahipliklerinde 
gerçekleşen TED Okulları 16. 
Müdürler Toplantısı’nın çok 
verimli ve faydalı olduğunu,  
yeni sınav sistemi başta 
olmak üzere bir çok konunun 
değerlendirildiğini bildirdi. 

3 gün boyunca yalnızca eğitim 
konuşuldu, kişisel ve mesleki 
eğitimlerle de kendimizi yeni-
leme fırsatı bulduk.” dedi. 
TED Okullarının eğitim-öğre-
tim stratejisi TED Şanlıurfa Ko-

lejinin ev sahipliğindeki 16’ncı 
Okul Müdürleri Toplantısı’n-
da değerlendirildi. Bu toplantı 
vesilesiyle 38 okul müdürü ile 
100’e yakın misafir Şanlıur-
fa’da ağırlandı. 
Toplantının ana teması, geçen 
yılı değerlendirip gelecek yılın 
stratejisini belirlemek oldu. Bu 
yıl ayrıca yenilenen sınav sis-
temine dair beyin fırtınaları 
yapıldı. 

GÖRÜŞLER RAPOR HALİNDE 
BAKANLIĞA SUNULACAK 
TED Okulları Müdürler Top-

lantısı her yıl ayrı bir şehirde 
gerçekleştiriliyor. Geçen yıl 
Kuşadası’nda bir araya gelinir-
ken bu yıl TED Şanlıurfa Ko-
lejinin ikinci yılında, Şanlıur-
fa’da biraraya gelinmesi bizim 
için büyük onur oldu. Misa-
firlerimizi heyecanla bekle-
dik. Kıbrıs dahil 38 TED Okulu 
müdürü Şanlıurfa’da  misafiri-
miz oldu. Toplantılarda, okul 
müdürlerimiz kendilerine ait 
görüşlerini sundu. Bunlar, bir 
rapor haline getirilerek Genel 
Merkezin inisiyatifi doğrultu-
sunda Milli Eğitim Bakanlığı 
ile paylaşılacak. 3 gün boyun-
ca sadece eğitimin konuşul-
duğu toplantıda, eğitime dair 
TED okullarında yapılan çalış-
malar bütün okul müdürleriy-
le paylaşıldı.
Eğitimde köklü bir geçmişe 
sahip Türk Eğitim Derneğinin 
misyonlarından birinin de ül-
kenin eğitim politikasına yön 
verebilmek oldu.
Toplantılarda kişisel ve mesle-
ki anlamda gelişim sağlayacak 
etkinlikler yapıldı, söyleşiler, 
sunumlar gerçekleştirildi.

TED Okulları 16. Müdürler Toplantısı 
Okulumuzda
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İMAJ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
DİNLEDİLER 
Müdürlerin, Türkiye ve Ulus-
lararası alanda İmaj Yönetimi 
konusunda uzman Gökhan DU-
MANLI’nın iletişim, zerafet ve 
imaj yönetimi ile ilgili iki saatlik 
sunumunu dinlediklerini akta-
ran Şamat, Serap DULGULU’nun 
“Eğitimde Kuşak Farkı ve Yeni 
Nesil Ebeveynler” adlı sunumu 
ile Can KARAPURÇAK’ın “Lider-
lik-Koçluk” konulu sunumu da 
büyük bir ilgiyle izlendi. 

TARİHİ MEKANLARI GEZDİLER 
Şanlıurfa’ya veya Doğu’ya ilk 
defa gelen TED Müdürleri ol-

duğunu dile getiren Şamat, TED 
Müdürlerini akşamları veya 
eğitimlerin sonunda,  Balıklı-
göl’den başlayıp tarihi ve dini 
yönden önemli yerleri gezdir-
diklerini söyledi. 
Tarihi Göbeklitepe’nin kapa-
lı olduğunu hatırlatan Şamat, 
ancak misafirlerle buranın içe-
riğine dair bilgi paylaşımını 
düzenledikleri müze gezisi ile 
yaptıklarını anlattı. 

MÜDÜRLER SIRA GECESİNDE 
Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen okul müdürleri ile 100’e 
yakın misafir için Sıra Gece’si 
düzenleyen TED Şanlıurfa Ko-

leji Şanlıurfa’mıza yakışır bir 
misafirperverlikle tüm konuk-
larını ağırladı. Aralarında Şan-
lıurfa’yı ilk kez ziyaret eden ko-
nukların bulunduğu gecemizde 
misafirler keyifli vakitler geçi-
rerek olumlu geribildirimlerde 
bulundu. Arayıp ‘Sanki rüyadan 
uyanmış gibiyiz, çok güzel üç 
gün geçirdik’ diyenler oldu, gu-
rur duyduk, mutlu olduk. 2. yılı-
mızda okulumuza layık görülen 
bu görevi en iyi şekilde yerine 
getirmenin mutluluğunu yaşı-
yoruz. Özveriyle görevini yerine 
getiren tüm TED Şanlıurfa Koleji 
çalışma arkadaşlarımıza teşek-
kür ederim.” dedi.
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TED’li Öğrencilerin Diktiği Fidanlar 
‘Cumhuriyet Ormanı’ Olacak!

Öğrencilerimiz, 29 Ekim 
kutlamaları kapsamında 

Cumhuriyet Hatıra Ormanı 
oluşturdu. Harran Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinin de 
desteklediği etkinlikte 
öğrenciler, diktikleri fidanlara 
can suyu vermeyi ihmal 
etmedi. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mı’nın 94. yıl dönümünü coş-
kuyla kutlayan öğrencilerimiz, 
Cumhuriyet’e bağlılıklarını an-
lamlı bir etkinlikle ölümsüzleş-
tirdi. Ortaokul bölümü öğrenci-
lerimiz Harran Üniversitesinin 
de katkısı ile Cumhuriyet Hatıra 
Ormanı oluşturmak için kolları 

sıvadı. 
Ziraat Fakültesi Öğretim Gö-
revlisi Prof. Dr. Mehmet Ali Çul-
lu’nun destek verdiği etkinlikte, 
öğrenciler 300 fidanı toprakla 
buluşturdu. Kazdıkları çukur-
lara, fidanları özenle yerleştiren 
öğrenciler, son olarak fidanla-
rın can suyunu verdi. 

“İLK FİDANLARIMIZI DİKTİK”
Amacımız öğrencilerimize hem 
doğa bilinci ve sevgisini aşıla-
mak hem de kaynakları hızla 
tükenen dünyada fidan dikme-
nin önemini anlatmaktı.
Cumhuriyet Hatıra Ormanı 
oluşturulmasında Ziraat Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meh-

met Ali Çullu’dan büyük destek 
gördüklerini dile getiren Şamat, 
“Harran Üniversitesi ve Şanlıur-
fa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
gerekli yazışmaları yaptıktan 
sonra ortaokul öğrencilerimiz-
le beraber, TED Şanlıurfa Koleji 
Cumhuriyet Hatıra Ormanı’nı 
oluşturmak adına ilk fidanları-
mızı diktik.” dedi. 

“ARTIK BİZİM DE  
DİKİLİ AĞACIMIZ VAR”
İlk etapta yaklaşık 300 fidan 
diktiklerini belirten Şamat, 
“Bundan sonra da çeşitli za-
manlarda, önemli gün ve haf-
talarda hatıra ormanımıza ge-
lerek öğrencilerimizle birlikte 

TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri, 
Cumhuriyet’e bağlılıklarını anlamlı 

bir etkinlikle ölümsüzleştirdi.
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fidan dikeceğiz. Artık TED Şan-
lıurfa Koleji olarak bizim de di-
kili birer ağacımız var” ifadele-
rini kullandı. 

“KENTİN EN ÖZEL ALANI OLACAK”
Şanlıurfa’da eğitime başlayalı 2 
yıl olmasına rağmen sosyal ve 
kültürel alanda birçok projenin 
altına imza attıklarını kayde-
den Şamat şunları söyledi: “Bu-

gün burada gerçekleştirdiğimiz 
fidan dikimi, hem yaşadığımız 
kente hem de varlığımızı borçlu 
olduğumuz Cumhuriyet’e bağ-
lılığımızın en güzel emarelerin-
den biri. Temellerini bugün at-
tığımız hatıra ormanımızı canlı 
tutup Şanlıurfa’nın en güzel ve 
özel bölgelerinden biri olması 
için çocuklarımızla birlikte ça-
lışmaya devam edeceğiz.” 

Şamat, çağdaş ve nitelikli eği-
tim anlayışıyla Türkiye’nin ay-
dınlık geleceğini yetiştiren TED 
Şanlıurfa Kolejinin kentin geliş-
mesi ve kalkınması için üzerine 
düşen görevi yerine getirmeye 
devam edeceğini de sözlerine 
ekledi.
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 Türk Eğitim Derneği
 Genel Müdürü Sevinç Atabay

RÖ
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AJ
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‘Öğrenci, Veli ve Öğretmenlerimize 
Kendilerini Mutlu Hissedecekleri 
Bir Ortam Yaratmalıyız’

 Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay:

Sizi tanıyabilir miyiz?
İngilizce öğretmeni olarak mesleğimi seçtim. Me-
zun olduktan sonra Londra ve Amerika’da devam 
ettiğim eğitimimi de hep aynı duyguyla yani öğren-
me isteğiyle yaptım. Mezun olduktan sonra 1980 yı-
lında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru-
lunda göreve başladım ve bir eğitimci olarak kariyer 
çizgim bu noktada şekillendi. Eğitim ve öğretimle 
ilgili konularda ülkemizin politika ve stratejilerinin 
belirlenmesinde rol almak, milli eğitimin gerçek-
leştirilmesinde etkili olan bir kurulda çalışmak be-
nim için büyük bir sorumluluk ve onurdu. Talim 
ve Terbiye Kurulunda, İngiltere ve Amerika bölgesi 
sorumluluğu ilk görevimdi. Bu nedenle yurt dışında 
pek çok okulu ziyaret etme, değişik ülkelerin eğitim 
sistemlerini inceleme ve bilgi birikimimi artırma 
olanağı buldum. 

Yaklaşık dokuz yıl Talim Terbiye Kurulunda ça-
lıştıktan sonra Devlet Lisan Okuluna geçtim. Daha 
sonra 1991 yılında Chicago Eğitim Ataşesi oldum. 
Amerika’daki görevim sırasında bir üst öğrenime 
devam ettim. Amerika’dan döndükten sonra İngiliz-
ce ders kitaplarının yazımından ve incelenmesin-
den programların hazırlanmasına kadar çok farklı 
alanlarda çalıştım. 2000 yılında, yani Milli Eğitim 
Bakanlığındaki yirminci yılımda, Avrupa Birliği Ge-
nel Sekreterliğinde göreve başladım ve AB’nin Eği-
tim ve Gençlik Programlarından Sorumlu Türkiye 
Koordinatörü oldum. Hem koordinatörlük hem de 
bilim araştırma komisyonu üyeliği yaptım. Bu altı 
yıllık görevim sırasında Talim ve Terbiye Kurulu 
üyeliğine atandım. 2004-2006 yılları arasında on üç 
kişiden oluşan Kurul’daki tek kadın üyeydim. Yirmi 
altı yıllık devlet memurluğundan sonra 2006 yılın-
da emekli oldum ve Türk Eğitim Derneğinde Genel 
Müdür olarak göreve başladım. Ayrıca Avrupa Birli-
ğinin anlaşılması için oluşturulan AB Takımı, TÜSİ-
AD Eğitim Komisyonu, TOBB Eğitim Meclisi, Türkiye 
Özel Okullar Birliği Derneği Yüksek İstişare Kurulu 
ve çeşitli sosyal alanlardaki Sivil Toplum Kuruluş-
larında üyelikler ile Genç Liderler Akademisi (Young 
Guru Academy)’de Hayal Ortaklığım bulunuyor.

Eğitimci olmasaydınız hangi mesleği icra etmek 
isterdiniz? Buna dair bir hayaliniz var mıydı?
Okuldayken meraklı bir öğrenciydim, edebiyata, ya-
zınsal türlere ve sanata ilgim vardı. Kompozisyon 
yarışmalarında birinciliklerim oldu ve dergilerde 
yayınlandı. Eğitimci olmasaydım yazınsal alana 
yönelirdim, hatta şimdilerde makaleler yazarak bu 
isteğimi de yerine getirmeye çalışıyorum.

Eğitim sektöründe iyi bir idareci olmanın 
gereklilikleri nelerdir?
Eğitim sektöründe iyi bir yönetici olmak için her 
şeyden önce öğrenci, veli,  öğretmen ve çalışanların 
kendilerini güvende ve mutlu hissettiği bir ortam 
yaratmalı ve yaptığınız çalışmalarda onların deste-
ğini almalısınız.

İyi bir yönetici çalışanı değil, işi yönetir ilkesine ina-
nan biriyim. İnsanları değil, işi yönetmek ve bunu 
çalışanlarınıza hissettirmek, kişisel sorunları büyük 
ölçüde ortadan kaldırır kanaatindeyim. İşin niteli-
ğine göre bazen çok fazla yol/yöntem kullanmanız 
gerekirken bazen tek bir yöntemle o işi ideal biçim-
de sonuçlandırmanız mümkün olabilir. Bunun için 
üst ve alt yönetimi ve kadroyu iyi tanımanız, ekip içi 
iletişimi güçlü tutmanız, karşılıklı güven duygusu ve 
kurumunuzun dinamiklerini bilmek çok önemlidir. 

Uzmanlığa inanırım, 
işi uzmanına veririm, 
uzmanın inisiyatif al-
masını, özgür ve ya-
ratıcı olmasını teşvik 
ederim. Birlikte ba-
şarmak kültürünü be-
nimser ve uygularım.

Türk Eğitim Derneği 
olarak yerelde neden 
okul açıyorsunuz?
Türk Eğitim Derneği, 
eğitimin bir ülkenin 
ekonomik ve sosyal 
kalkınmasındaki en 
önemli etken olduğu-

TED Şanlıurfa 
Kolejimizin Lisesi 

şüphesiz ki çok iyi 
fiziki olanaklara sahip 
olacak, öğrencilerimize 
akademik ve kültürel 
anlamda büyük katkı 
sağlayacaktır. Tüm 
bunların yanında 
öğrencilerimize, 
bu önemli yıllarda 
rehberlik edecek 
deneyimli bir kadroyla 
yol alacaktır.
❞

❝
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na inanır ve Türkiye’nin eğitim yoluyla gelişmesine 
katkıda bulunmak için okullar açar.  Tüm Türki-
ye’de okullar açma misyonu; Türk Eğitim Derneğine 
kurucuları tarafından 90 yıl önce verilmiştir.

Türk Eğitim Derneği olarak yereldeki okulları nasıl 
destekliyorsunuz?
Tüm Okullarımızın Türk Eğitim Derneğine yönelik 
sorumlulukları, bilgi ve belge paylaşım kuralları ile 
tüm denetim süreçleri aynıdır. TED Okullarının güç-
lü ve geliştirmeye açık yönlerinin tespit edilmesi ve 
Okullara destek sağlanması, sunulan eğitim öğretim 
kalitesinin güvence altına alınması ve yükseltilmesi 
amacıyla belirlenmiş standartlar çerçevesinde izle-
me, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarını yü-
rütmekteyiz. 

TED Okullarında eğitim kalitesini yükseltmek ama-
cıyla farklı ders programları Türk Eğitim Derneği 
Genel Merkezince oluşturulur ve buna uygun des-
tek materyalleri hazırlanır. TED Okullarında kulla-
nılmakta olan 87 adet Türk Eğitim Derneği yayını, 
ders/ destek kitabı seti ve bazı alanlara yönelik öğ-
retmen kılavuz kitapları bulunmaktadır. 

TED Okullarında öğrenim gören öğrencilerin temel 
dersler ile yabancı dil derslerindeki akademik du-
rumlarını çeşitli araçlarla ölçmekteyiz. TED Okulla-
rında öğrenim görmeye aday öğrencilerin ön seçi-
mini sağlamak, burs almaya yetkinlik derecelerini 
ölçmek ve görev yapacak eğitim personelinin se-
çimi için kriter oluşturmak amacıyla çeşitli sınav-
lar uygulanır. Ayrıca; eğitim personeli istihdamını, 
standart süreçlerle merkezi olarak yürütmekteyiz. 
İstihdamını sağladığımız öğretmenlerin mesleki ge-
lişimine yatırım yapmanın eğitim öğretim kalitesini 
doğrudan etkileyeceğine inanırız. Bu çerçevede, her 
eğitim öğretim yılında öğretmenlere yönelik oryan-
tasyon seminerleri, hizmet içi ve uzaktan eğitimler 
gerçekleştirilmektedir.

TED Şanlıurfa Koleji Şanlıurfa’nın eğitimine neler 
kazandırıyor? Şanlıurfalı bir öğrenci neden TED’i 
tercih etmeli?
Okullarımız;  bulunduğu bölgelerin eğitim seviyesini 
yükselten, Türk Eğitim Derneğinin 90 yıllık deneyim 
ve kültürünü taşıyan kurumlardır. Öğrencilerimiz, bu 
deneyim ve kültürle büyür. İyi bir akademik eğitimin 
yanı sıra; spor, sanat ve kültürel alanlarda da dona-
nımlı bireyler olarak yetişirler. İyi bir yabancı dil eği-
timi, TED Okullarının temel özelliklerindendir. TED; 
maddi olanakları sınırlı, başarılı çocuklara da burs 
sağlayarak okullarında eğitim vermektedir. Öğren-
cilerimiz ve velilerimiz; bu değerler bütününü tercih 
ederek gelecek için sağlam bir adım atabilirler.

TED’li olmak ayrıcalıktır sloganından yola 
çıkarsak bir öğrenci TED’li olmanın ayrıcalığını 
nerelerde yaşayacaktır?
TED’li olmanın ayrıcalığını mesleki ve sosyal ya-
şamlarında görecekler. TED’li olmak ortak bir kül-
tür, ortak bir gelenek demek. Aidiyet duygusu yük-
sek, çok geniş bir mezun ağı var. Sosyal yaşamda bir 
topluluğa girdiklerinde ya da bir iş görüşmesi yapar-
ken CV’lerinde bitirdiğiniz okullar kısmında TED ya-

zıyor olmasının etkisi 
gerçekten büyük.

Bu yıl TED 
Şanlıurfa Kolejinin 
Lisesi açılacak, 
gençlerimizi nasıl bir 
lise bekliyor?
Arkadaşlıkların ve ile-
tişimin büyük önem 
kazandığı, karakterin 
oturmaya başladığı 
lise yılları öğrenciler 
için çok önemlidir. Bu 
yıllarda öğrenciler, 
ilgi alanlarını keşfe-
der, meslek seçimleri-
ni yaparlar.  

TED Şanlıurfa Koleji-
mizin Lisesi şüphesiz 
ki çok iyi fiziki ola-
naklara sahip ola-
cak, öğrencilerimize 
akademik ve kültürel 
anlamda büyük katkı 
sağlayacaktır. Tüm 
bunların yanında 
öğrencilerimize, bu 
önemli yıllarda reh-

berlik edecek deneyimli bir kadroyla yol alacaktır.

TED Şanlıurfa Koleji öğrenci ve velilerine bu 
röportaj aracılığıyla neler söylemek istersiniz?
Öğrencilik hiç bitmiyor. Hayat boyu öğrenmeye, 
kendilerini tek bir alanda değil farklı alanlarda ge-
liştirmeye önem vermelerini diliyorum. Bilgilerini 
kullanma, pratiğe dökme, hayata geçirme becerisini 
kazanmaları, bunu yaparken de yenilikçi ve yaratı-
cı düşünmeleri gerekiyor. Veliler ise hayal ettikleri 
çocuğu değil, çocuklarının hayallerini gerçekleştir-
mek için ebeveyn olduklarını unutmasınlar. Çocuk-
larının yeteneklerini ve güçlü yanlarını keşfetmek, 
zayıf yönlerini geliştirmek için okul ile işbirliği için-
de olsunlar. 

Veliler, hayal ettikleri 
çocuğu değil, 

çocuklarının hayallerini 
gerçekleştirmek için 
ebeveyn olduklarını 
unutmasınlar. 
Çocuklarının 
yeteneklerini ve güçlü 
yanlarını keşfetmek, 
zayıf yönlerini 
geliştirmek için okul ile 
işbirliği içinde olsunlar. 

❞

❝
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2018 TED Tam Eğitim Bursu Sınavı 24 
Şubat tarihinde Türkiye genelinden 

18.627 katılımı ile 35 sınav merkezinde 
849 salonda gerçekleştirildi.  

90 yıllık tecrübesi ve yenilikçi eğitim öğretim 
anlayışı ile medeniyetin doğduğu topraklarda, 
aydınlık bir gelecek için yeni filizler yetiştirmeyi 
hedefleyen TED Şanlıurfa Kolejinde düzenlenen 
bursluluk sınavına öğrenciler ve aileleri yoğun 
ilgi gösterdi. 
TED Okulları Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı ise 
4 Mart’ta velilerimizin yoğun katılımı ile uygu-
landı. 

TED burs sistemini diğer kurum ve kuruluşlar-
dan ayıran en önemli özellik çeşitlilik ve sürekli-
lik esasına dayanması. Bu sistemde öğrencilerin; 
tüm eğitim, barınma (yatılı ise), servis, yemek, 
kitap-kırtasiye, giyim ve cep harçlıkları karşıla-
nıyor. 
Cumhuriyet değerlerine bağlı; bilimle büyüyen, 
eğitimli ve donanımlı bireyler yetiştiren TED’in 
burs imkânından yararlanmak isteyen öğrenci-
ler, aileleri ile birlikte sınav saatinden önce TED 
Koleji kampüsünde oldu. Sınavın başlamasıyla 
birlikte öğrenciler büyük bir konsantrasyon içe-
risinde soruları cevaplarken onları bekleyen ve-
lileri ise bahçede büyük heyecan yaşadı.

2018 TED Tam Eğitim Bursu Sınavı Yapıldı
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Ölçme ve 
Değerlendirme 
TED Şanlıurfa Kolejinde öğrencilerin 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 
gelişimleri sistemli ve objektif bir analiz 
değerlendirme süreci ile takip edilir.

Klasik ölçme tekniklerinin (Çoktan seçme-
li testle, açık uçlu soru, doğru- yanlış soruları, 
tamamlama, kısa – uzun cevaplı, yazılı soruları 
vs) yanı sıra öğrencilerin bireysel farklılıkları 
dikkate alınarak hazırlanan alternatif ölçme–
değerlendirmeleri (proje, portfolyo, sunum vs) 
yöntemleri de kullanılır.
TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan mer-
kezi sınavları tüm TED Okulları ile aynı 
anda TED Şanlıurfa Kolejinde de 
uygulanmaktadır.
8. Sınıf öğrencilerimizin 
çalışmalarına yönelik ek 
olarak ayda bir Türkiye 
geneli, ünitelerimizi ta-
mamladıktan sonra ise 
haftada 3 kez seri ola-
rak deneme sınavları 
yapılmaktadır.

BAŞARI 
ARTTIRMA 
PROGRAMI (BAP)
Okulumuzda Başarı Art-
tırma Programı (BAP) hafta 
içi akşam ve hafta sonu ol-
mak üzere yıl boyunca uygu-
lanmaktadır.
BAP‘taki öğrenme grup-
larımız, her pazartesi 
yapılan haftalık de-
ğerlendirme sınav-
ları sonucuna göre 
oluşturulmakta-
dır. Ayrıca İngi-
lizce dersinde 

yıl içerisinde yapılan çeşitli sınavlarla öğrenci-
lerin seviyeleri tespit edilip bulundukları seviye-
nin üzerine çıkmaları için hafta sonu çalışmaları 
yapılır.

Yıl boyunca öğrencilerimizin gelişimini 
takip edebilmek ve onları sınav 

atmosferini yaşatmak adına 
her dönemde üçer sınav 

olmak üzere 6 adet vi-
tamin sınavları yapılır. 
Her dönemde ikişer 
sınav olmak üzere yıl 

boyunca 6 adet TED 
genel merkezi tarafın-

dan yapılan LGS‘ye ha-
zırlık sınavları yapılır. 

Her dönem sonunda dö-
nemi değerlendirmek ve 

öğrencilerimizin hazırbu-
lunuşluklarını görmek adına 

2 adet KDU kazanım değerlen-
dirme uygulama sınavı yapıl-
maktadır.

Her yılın sonunda öğrenci-
lerimizin İngilizcedeki 

son durumlarını gör-
mek adına TED 
genel merkez ko-

ordinasyonunda 
anlama, dinleme, 

konuşma temalı sı-
navlar yapılmaktadır.
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3D Sınıfı ve 
Laboratuvarlar
Eğitim kurumları, teknolojinin ve bilgisayar tabanlı 
eğitim sistemlerinin hızlı gelişimine ayak uydurma-
ya  yönelmiştir. TED Şanlıurfa Koleji, bu doğrultuda, 
bilgi ve eğitim-öğretim teknolojilerini yakından ta-
kip ederek öğrencilerin hızlı ve kalıcı öğrenmeleri-
ne katkıda bulunmak üzere eğitim-öğretim ortam-
larını yapısal olarak uygun hale getirmiş ve içerik 
açısından zenginleştirmiştir.

TED Şanlıurfa Koleji, 3D sınıfı sayesinde öğrencile-
rine, üç boyutlu içeriklerle okuyarak, dinleyerek, 
duyarak, görerek, eğlenerek ve her şeyden önemlisi 
hissederek işledikleri konuları öğrenmelerini sağla-
maktadır. Bu sınıflarda öğrenciler, bazen de evrenin 
derinliklerinde yıldızlara, güneşe, gezegenlere do-
kunacak kadar yakın olurlar. Öğrendikleri konunun 
içinde yaşayan öğrenciler, bu sayede hem eğlenir 
hem de konuyu kalıcı bir biçimde öğrenirler.

LABORATUVARLAR
TED Şanlıurfa Kolejinde, en faydalı ve kalıcı 
öğrenme biçiminin uygulamalı eğitim oldu-
ğu inancıyla tam donanımlı fizik, kimya ve 
biyoloji laboratuarlarda akıllı tahta teknolo-
jisi kullanılmaktadır.
Öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgileri 
deney ortamında somutlaştırma ve en önem-
lisi kendilerinin de deney yapma şansına sa-
hip olduğu laboratuvarlar sayesinde bilimle 
yakından ilgilenme fırsatı bulur.
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Okulumuzun öğrencileri, tamamı 
okul personeli olan servis şoförleri 

ve hosteslerinin okulumuzca yapılan 
mülakatlarla seçildiği temiz, bakımlı ve 
güvenli servis araçları ile taşınır.

Araçlarımız sürekli olarak GPS sistemi ile 
takip edilir. Tamamen yeni ve modern olan 
taşıtlarda üç noktalı emniyet kemeri sistemiyle 
yüksek güvenlik sağlanır. PDR uzmanlarınca 
şoför ve hosteslere, çocuk psikolojisi ve 
iletişimi hakkında eğitim semineri verilir. 
Seyahat anında taşıtlarda dinletilen İngilizce 
şarkılarla eğitim sürekli olarak desteklenir.

SERVİSCELL UYGULAMASI
Serviscell, okul servis hizmetlerinin en 
geniş anlamda takip ve kontrol edilmesini 
ve yönetilmesini sağlayan donanım ve  
yazılımlardan oluşan bir sistemidir.

Serviscell sayesinde veliler, sabah ve akşam 
servis aracının bekleme noktasına ne zaman 
geleceğini, öğrencilerin sabah aracına binip 
binmediğini ve servis aracının okula saat kaçta 
giriş yaptığını anlık olarak öğrenirler.

Ulaşım
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K12Net Öğrenci Bilgi Sistemi
Öğrencilerin eğitimleri boyunca 

gelişmelerini yakından izleyebilmek 
için veliler,  internet tabanlı bir sistem 
kullanmaktadır. K12Net sayesinde 
öğretmen ve veliler, öğrencinin gelişimini 
güncel olarak takip edebilmektedir.

Velilerimiz, K12Net ile öğrencimizin en son eği-
tim bilgilerine, istediği zaman istediği yerden 
mobil cihazlar kullanarak Assisto uygulaması ile 
ulaşabilmektedir.
Assisto, bildirim alma gibi anlık haber verme 
teknolojisini de K12Net ile bütünleştirmiştir. Veli 
ve öğrencilerimiz, K12Net üzerinden deneme 
sınavı sonuçlarını, hangi kazanımlarda eksik 
olduklarını, sınıfta ve okuldaki sıralamaları gibi 
konularda detaylı bilgiye ulaşabilmektedir.
Öğretmenlerimiz, K12Net sistemi üzerinden öğ-
rencilerimize ödevlerini verip ödevleri kontrol 
edebilmekte, test veya ek çalışma göndererek 
eksiklerini tamamlamaları konusunda destek 
olabilmektedir. Etüt sistemi ile öğrencilerimizin 
hangi dersten etüde kaldığını, hangi kazanımda 
ders işlediğini ve etüt yoklamasını görebilirler. 
Haftalık ders programı, deneme sınavı sonuçları, 
öğretmenlerle ilgili bilgiler, devamsızlıkları, kişi-

sel gelişimi, rehberlik işlemleri ve etüt işlemleri 
gibi birçok konuda detaylı bilgiye K12Net üze-
rinden ulaşılabilmektedir.

K12NET Eğitim Sistemi ile:

• Öğrenci devamsızlıkları,
• Öğrencinin katıldığı 

etütleri,
• Öğrencinin aldığı dersler,
• Öğrencinin sınav tarih ve 

notları,
• Öğrencinin sağlık 

durumunu,
• Öğrencinin servis 

bilgisini,
• Öğrencinin kulüp 

derslerini,
• Öğrencinin ders 

devamsızlıklarını,
• Takvim kısmından etkinlikleri,
• Öğrencinin ödevlerini, notlarını, 

öğretmenlerden gelen mesajları görebilir ve 
mesaj gönderebilirsiniz.

0 414 316 80 80
Maşuk Mahallesi 8189 Sokak
No:2 Karaköprü / ŞANLIURFA
www.tedsanliurfa.k12.tr

info@tedsanliurfa.k12.tr
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LİSEMİZ

En az iki yabancı dil bilen ve bu 
dilleri yaşamında etkili şekilde 
kullanan

Bilimsel düşünen, sorgulayan, dünya 
vatandaşı olma vizyonuna sahip

İşbirliği içerisindeki ulusal ve 
uluslararası kuruluşlarla ilişki ağı 
içerisinde yer alan

Vatandaşlık bilincine sahip 
olarak yetişen, topluma karşı 
sorumluluklarını yerine getiren

Barıştan yana, ulusal ve evrensel 
değerlere sahip, iletişim becerileri 
gelişmiş, üretken bireyler olarak 
yetişmiş

Öğrenci merkezli, ezberden uzak, 
yeni öğrenme-öğretme tekniklerine 
dayalı bir eğitim alan

01

02

03

04

05

06 12

11

10

09

08

0707
Empati kuran ve farklılıklara saygılı

Çift diplomaya sahip

Teknolojiyi hayatının her alanında 
etkili ve olumlu bir şekilde kullanan

Dünya vatandaşı olma vizyonuna 
sahip

İş hayatında kültür, sanat ve spor 
alanlarında yer edinebilecek 
donanımda

Yurtdışında kolaylıkla üniversite 
okuma imkanı olan

TED ŞANLIURFA KOLEJİ
ÖZEL LİSESİ ÖĞRENCİSİ

“21. Yüzyıl Becerilerine Sahip” bir birey olarak mezun olur...
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AÇILIYOR!

TED ŞANLIURFA KOLEJİ
ÖZEL LİSESİ

TED’DE TÜBİTAK PROJELERİNE VE YARIŞMALARA HAZIRLIK
 ⚫ TED öğrencileri TÜBİTAK projelerine ve yarışmalarına TED’e özgü yöntemlerle hazırlanır. Fen 
bilimlerini laboratuvar ortamlarında yaparak ve yaşayarak öğrenir.

TED’Lİ İÇİN SEÇKİN BİR ÜNİVERSİTEYE GİRMEK ÜDEP İLE ÇOK KOLAY
 ⚫ TED olarak yalnızca müfredat programı uygulamıyoruz. Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlamaya 
yönelik Üniversiteye Destek Programı (ÜDEP) ile öğrencilerimizin seçkin üniversitelere girmesini 
kolaylaştırıyoruz.

 ⚫ TED’de üniversiteye hazırlık 9. sınıfta sınav sisteminin tanıtımıyla başlar. Hafta içi ve hafta sonu 11. 
ve 12. sınıflarda uygulanacak olan 10-14 saatlik üniversite sınavına hazırlık çalışmaları ile öğrenci-
lerimiz hedeflerine ulaşır.

TED’DE KİŞİYE ÖZGÜ ÇALIŞMA PROGRAMI
 ⚫ Ölçme değerlendirme birimimizce yapılan çalışmalar, değerlendirmeler ve sınav sonuçlarına göre  
öğrenciye özgü çalışma programı uygulanır.
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‘TED Koleji Şanlıurfa İçin Büyük Hizmettir’

RÖ
PO
RT
AJ

    TED Şanlıurfa Koleji Lise Müdürü Reşat Kızılateş:

TED Şanlıurfa Koleji Lise Müdürümüz 
Reşat Kızılateş ile görüştük.

Sizleri tanıyabilir miyiz?

İsmim Reşat Kızılateş. Şanlıurfalıyım. Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ta-
rih Bölümü mezunuyum. 26 yıllık bir hizmetim 
var. Çok severek yaptığım öğretmenlik mesle-
ğine 1991’de Bingöl’ün Solhan İlçesinde Solhan 
Lisesinde başladım. 2000 yılında Şanlıurfa Meh-
met Güneş Anadolu Öğretmen Lisesine kurucu 
müdür olarak atandım. Daha sonra Şanlıurfa ve 
diğer illerde birçok devlet okulunda ve özel okul-
larda idarecilik ve öğretmenlik yaptım. Bugün de 
TED Şanlıurfa Koleji ile yollarımız kesişti. Bun-
dan sonraki süreçte TED Şanlıurfa Kolejinde eği-
timdeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Eğitim ailede başlıyor…

Genel olarak Türkiye’nin OECD ülkeleri arasın-
daki eğitim düzeyi maalesef istediğimiz boyutta 
değil. Bunu Şanlıurfa’ya indirgediğimiz zaman 
bu oran daha da alt sıralara düşüyor. Bu oranın 
istediğimiz düzeyde kalmasını sağlamak adına 
eğitimin birden fazla sac ayağı olduğunu bilmek 
ve öncelikle de ailede başladığını kabul etmek 
gerekir.  Sonrasında  sistem,çevre, okul ve öğret-
men faktörleri devreye girer ve eğitim üzerindeki 
önemini gösterir. Tam bu noktada TED ailesinin 
bir kolunun Şanlıurfa’ya uzanması da şehrimiz-
de eğitim noktasında fark yaratmaya başladı.

TED Şanlıurfa Kolejinin eğitime katkılarından 
bahsedebilir misiniz?
 90 yıllık geçmişi olan Türk Eğitim Derneği, Tür-
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kiye’nin köklü eğitim kuruluşlarından biridir. 
Üniversiteyi Ankara’da okudum. Ankara Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi’nde okurken o dönem-
de günlerimizin büyük bir bölümü TED Ankara 
Kolejinin olduğu çevrede geçerdi. O tarihten iti-
baren TED Kolejine hep gıptayla bakmışımdır. 
Bugün de TED Koleji çizgisini daha da geliştirip 
büyümeye devam ediyor. TED sadece Türkiye’de 
değil, sesini dünyaya da duyurmuş, uluslararası 
alanlarda da çalışmaları olan bir kurum. Dolayısı 
ile TED’in Şanlıurfa’da olması ilimiz için büyük 
bir getiridir. TED Şanlıurfa Koleji’nin açılmasında 
Çakmaklı ailesinin yapmış olduğu yatırım tak-
dire şayandır. Ben Şanlıurfalı bir eğitimci olarak 
kendilerine teşekkür ediyor, şükranlarımı sunu-
yorum. Çakmaklı ailesinin yapmış olduğu bu ya-
tırımı TED Kolejinin sistemi ile birleştirdiğimizde 
ortaya gerçekten muazzam bir kurum çıkıyor. 
Biz Şanlıurfalılara da düşen de bu kurumun kıy-
metini bilmektir.

Neden TED Şanlıurfa Koleji ?

Birçok sebebi var. Eğitim camiasında olanlar 
TED’i daha iyi bilir. Yılların birikimini üzerinde 
taşıyan TED’in , gerek sistem  gerek anlayış ge-
rekse de eğitime bakış açısı olarak gerçekten 
eğitim sistemimizde ayrı bir yeri ve duruşu var-
dır. Biz çocukluğumuzdan hatırlarız, birçok TED 
mezunu, büyük oranda Türkiye’nin en üst ve en 
köklü çalışma alanlarında yönetici ve bürokrat 
olarak görev yapardı. Bugün bu durumun aynı 
şekilde devam ettiği aşikar. Bu kendiliğinden 
olmadı. TED kurumlarının dünya çapında yetiş-
tirdiği insanlar, eğitimin bir emek işi olduğunun 
ve TED’in eğitim sistemimize verdiği emeğin en 
büyük örneğidir.

Bu yıl lisemiz açılıyor? Öğretmen kadrosunu 
şekillendirirken nelere önem veriyoruz?

Her konuda olduğu gibi TED, öğretmen istihda-
mında da çok titiz davranan bir kurum. Her ne ka-
dar TED’in sistemine yeni dahil olmuş olsam da bir 
eğitimci olarak TED’in öğretmen kadrosunu oluş-
tururken hangi aşamalardan geçirdiğini iyi biliyo-
rum. Öncelikle nitelik ve performansları dikkate 
alınan öğretmen adayları akademik olarak Türk 
Eğitim Derneğinin yazılı ve sözlü mülakatlarına 
tabii tutulur. Uygun görüldüğü takdirde lise ka-
demesinde TED ailesinin bir üyesi olma şansını 
yakalar. Kaldı ki geçen öğretim yılının başından 
itibaren kadromuzu oluşturma sürecini başlat-

mıştık. Şuan geldiğimiz durumda okulumuzu ve 
öğrencilerimizi hedeflediğimiz noktaya getirecek 
lise kadrosunu da oluşturmuş durumdayız.

Liseye öğrenci alırken hangi kriterleri göz önünde 
bulunduruyorsunuz? 

Diğer kademelerimizde olduğu gibi lisemize 
de öğrenci alırken öğrencilerimizin hazır bulu-
nuşluluğunun, akademik alt yapısının belli bir 
düzeyde olmasını önemsiyoruz. Bunun içinde 
öğrencilerimizi yaptığımız bir sınav marifetiyle 
okulumuza kabul ediyoruz. Bu sınavda özellikle 
yabancı dil alt yapısına dikkat ediyoruz. Öğrenci 
adaylarımızın yabancı dil seviyesi farklılık gös-
terdiğinden 9. sınıftan itibaren kurs sistemiyle 
her öğrencimize bulunduğu seviyeden yabancı 
dil eğitimi veriyoruz. 
Yine Bilim İnsanı 
Yetiştirme Programı 
(BİY) gibi program-
lara öğrencilerimizi 
dahil etmeden önce 
bir sınav yapıyoruz. 
Ayrıca lisemizde, 
ilk yılımızda 9. ve 
10. sınıf seviyesinde 
öğrenci alarak Türk 
Eğitim Derneği mis-
yonu ve vizyonuna 
uygun bir öğrenci 
profili ile lisemi-
zin ilk mezunlarını 
vermek istiyoruz. 

TED kurumlarının 
dünya çapında 

yetiştirdiği 
insanlar, eğitimin 

bir emek işi 
olduğunun ve 
TED’in eğitim 

sistemimize 
verdiği emeğin en 

büyük örneğidir.

❞

❝
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Okulumuzdan mezun olan öğrenci de hayatı bo-
yunca mezun olduğu okulla gurur duyacak, gele-
cekte hayatının her alanında bunun mutluluğunu 
ve farkını yaşayacaktır. Sonuçta eğitim işi emek 
işidir, bizler de verdiğimiz bu emeğin karşılığını 
almış olmanın gururunu yaşayacağız.

Lisede hangi programlar uygulanacaktır?

Bir Fen Lisesinde İngilizce dersi 5 saat uygula-
nırken bizde 10 saat olarak sunulacaktır. Bunun 
yanında öğrencilerimize yönelik birçok aktivite 
ve çalışmalarımız bulunmaktadır. Buraya gelen 
bir öğrenci her yönden dört dörtlük yetişiyor. 
Okulumuzda; sosyal aktiviteler, bilimsel çalış-
malar, teknolojiden yararlanma, satranç, müzik, 
görsel sanatlar, resim, tiyatro benzeri etkinlik-
ler gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimiz bir taraftan 
üniversiteye hazırlanırken diğer yandan hobisine 
ve yeteneklerine göre kendisini geliştirme fırsa-
tı bulmaktadır. Lise hayatları boyunca öğrenci-
ler için üniversiteye yönelik programlarımız da 
olacaktır. Öğrencilerimizin üniversite sınavında 
başarılı olması için onlara her türlü ortamı hazır-
lıyoruz. Bunun için ek çalışmalarımız ve etütle-
rimiz olacaktır. Okulumuza gelen öğrencileri biz 
dershanelere, etüt merkezlerine, kurslara ve özel 
öğretmenlere göndermeyeceğiz; bizler onların 
bu konudaki talepleri yerine getireceğiz.

TED Şanlıurfa Koleji Lisesinde gerek ulusal ge-
rekse uluslararası geçerlilikte hatta bazılarının 
sadece TED Okullarının uyguladığı çeşitli prog-
ramlar olacaktır. Bunlardan bahsetmek gerekir-
se; örneğin Türkiye’de ilk kez TED Okullarında 
başlayan Bilim İnsanı Yetiştirme Programı(BİY).
Bunun yanında 9. ve 10. sınıflarda dünya çapın-
da birçok akademik kurum ve işveren tarafın-

dan kabul gören ‘’Cambridge IGCSE (Internatio-
nal General Certificate of Secondary Education)’’ 
programını uyguluyoruz. Ayrıca Kanada Eğitim 
Bakanlığı ile Türk Eğitim Derneği işbirliği ile Ka-
nada çift diploma, öğrenci değişim programı TÜ-
BİTAK Projeleri, BTEC Programı gibi birçok prog-
ram süreçte öğrencilerimizle buluşacaktır.

Öğrencilerimiz, kendi seçtikleri ve liderlik ettik-
leri kulüp ve seçmeli derslerde potansiyellerini 
sahaya yansıtacaklardır. Özellikle üniversitesi 
olan bir lise olmanın avantajını kulüp, seçmeli 
ders veya beceri kazandırmak istediğimiz alan-
larda yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü TED 
Üniversitesi bizi bu konularda destekleyecektir.

Birlikte çalıştığınız kişilerde sizin için olması 
gereken en temel nitelikler nelerdir?

Benim için ekip çalışması çok önemli. Hiç kim-
senin elinde sihirli bir değnek yok. Birçok işte 
olduğu gibi eğitimde de ekibin uyum - işbirliği 
içerisinde çalışması ve bunu bir kültür haline 
getirmesi eğitim işinin çok kutsal ve bir gönül işi 
olduğunun göstergesidir. Ben de bir öğretmenim 
ve okul öncesinden dershaneye kadar eğitim ca-
miasının birçok bölümünde görev aldım. Yıllar-
dır tüm arkadaşlarımla güzel bir şekilde, ahenk 
içerisinde çalıştık. Ben TED Şanlıurfa Koleji Lise-
si ekibinin de bu anlamda harika işler çıkaraca-
ğına eminim çünkü tüm çalışma arkadaşlarıma 
güvenim tam. TED zaten bahsettiğimiz gibi eki-
bini profesyonel seçimler yaparak oluşturuyor. 
Bunun dışında her konuda olduğu gibi eğitimde 
de disiplinli olmak ve zamana uyum çok önem-
li.. Zamanı iyi ve verimli kullanmak zorundayız. 
Bizim için üç beş dakikanın bile çok büyük öne-
mi var. Çalışma arkadaşlarımla çok iyi bir sezon 
geçireceğimize inanıyorum. Birlikte el ele verip 
bu işin üstesinden geleceğiz. Bu arada velilerden 
de destek bekliyoruz. Bu iş daha önce de belirtti-
ğim gibi sadece kurum ve sistemle olmuyor, veli 
desteği de çok önemli. Çocuğun gelişimi için veli, 
okul, öğrenci işbirliği kaçınılmazdır. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dili-
yorum. Lisemize devam edecek 8. Sınıf öğrenci-
lerimize bundan sonraki eğitim-öğretim hayat-
larında başarılar diliyorum. Gelecek dönemde bu 
öğrencilerimizle çok güzel eğitim-öğretim faali-
yetlerine imza atacağız. Şanlıurfa ve TED Şanlı-
urfa Koleji adına gururluyum ve umutluyum.
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TED Şanlıurfa Koleji öğrencisi Yusuf 
Akıl, TED Genel Başkanı Selçuk 

Pehlivanoğlu’ndan istediği imzalı formasına 
kavuştu. Akıl’a, TED Ankara Kolejliler Spor 
Kulübü tüm sporcularının imzaladığı formayı 
Okul Müdürü Arif Kemal Şamat teslim etti.  

TED 16. Müdürler Toplantısı için geçtiğimiz 
günlerde Şanlıurfa’ya gelen TED Genel Baş-
kanı Selçuk Pehlivanoğlu’ndan 8/A sınıfı öğ-
rencisi Yusuf Akıl, güzel bir istekte bulundu. 
Okulu ziyaret ettiği sırada Pehlivanoğlu’nun 
yanına gelen Yusuf Akıl, büyük bir özgüvenle 
TED Ankara Koleji Spor Kulübü Basketbol ta-
kımının imzalı formasını Genel başkan Peli-
vanoğlu’ndan istedi. Öğrencisinin isteğini geri 
çevirmeyen Pehlivanoğlu, kulüp başkanını te-
lefonla arayarak biri tüm sporcular tarafından 
imzalanmış olmak şartıyla, tüm sınıf için for-
ma gönderilmesini istedi.

 “İMZALI FORMA GELDİ”
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun 
talimatıyla Ankara’dan gelen formalar Okul 
Müdürü Arif Kemal Şamat tarafından Yusuf 
Akıl ve arkadaşlarına teslim edildi. TED An-
kara Spor Kulübü Basketbol Takımı oyuncu-

larının imzaladığı formayı giyen Yusuf Akıl’ın 
mutluluk ve heyecanı gözlerine yansıdı.

 “ÖZGÜVENİ YÜKSEK NESİLLER YETİŞTİRİYORUZ”
TED Şanlıurfa Koleji olarak özgüveni yüksek 
nesiller yetiştiriyoruz. 8. sınıf öğrencisi Yusuf 
Akıl’ın Genel Başkan Pehlivanoğlu’ndan imza-
lı forma istemesinin bunun güzel örneklerden 
biri olduğunu görüyoruz.
Öğrencinin özgüveninin TED Genel Başkanı 
Pehlivanoğlu’nun da takdir ettiğini “Biz otelde, 
TED Okul Müdürleri toplantısında iken okulu-
muzu ziyaret eden genel başkanımız öğren-
cimiz Yusuf Akıl’ın özgüveninden etkileniyor. 
İmzalı forma talebini yerine getirmek için ku-
lüp başkanını arıyor. Diğer öğrenciler de forma 
isteğinde bulununca hepsi adına forma gönde-
rilmesini söylüyor. Ama sadece bir formanın, 
tüm sporcular tarafından imzalanmasını isti-
yor. Öğrencimize de dönerek, ‘Diğer arkadaş-
larına da forma göndertiyorum. Ancak sade-
ce sana imzalı forma gelecek. Çünkü rahat bir 
şekilde kendini ifade edip isteğini belirttiğine 
göre imzalı formayı sen hakkediyorsun.’ diyor. 
Orada direkt özgüvene dem vuruyor.” ifadele-
rini kullandı.

Pehlivanoğlu Söz Verdi,
İmzalı Formalar Teslim Edildi
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölüm 
yıldönümünde, kurduğu Cumhuriyet’e 

sahip çıkan nesiller yetiştiren okulumuzda 
düzenlenen törenle anıldı. 

10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yuman 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ölümünün 
79. yıldönümü nedeniyle ‘Olmasaydın Olmazdık’ 
temalı anma töreni düzenlendi. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan törende konuşan TED Şanlıurfa Koleji 
Müdürü Arif Kemal Şamat, Atatürk’ün dünyanın 
en seçkin ve en saygın lideri olduğunu belirterek 

onun izinden yürüyen aydınlık nesille-
rin kurduğu Cumhuriyete sahip çıktı-

ğını söyledi.

“CUMHURİYET EN BÜYÜK ESERİ”
Kısıtlı bir zaman diliminde Atatürk’ü anlatmanın 
ve anlamanın imkansız olduğunu dile getiren Şa-
mat, ileri görüşlü devlet adamı kimliği ile kurdu-
ğu Türkiye Cumhuriyeti’nin onun en büyük eseri 
olduğunu dile getirdi. Şamat, “Şurası bir gerçektir 
ki hakkında binlerce kitap yazılan, sayısız araş-
tırmalara, makalelere konu olan Atatürk’ü, bütün 
yönleriyle anlatamayız. Atatürk’ü anlatmak zor 
bir iştir. Çünkü, o, yeryüzüne bir insan olarak gel-
miş, bir cihan olarak 
gitmiştir.” ifadele-
rini kullandı. 

Cumhuriyetin Çocukları Atasının İzinde
“OLMASAYDIN OLMAZDIK”
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“ONUN İZİNDEN YÜRÜYEN NESİLLER 
YETİŞTİRİYORUZ”
TED Şanlıurfa Koleji olarak Atatürk’ün izinde 
yürüyen aydınlık nesiller yetiştirdiklerini dile 
getiren Şamat, “Ulu Önder Mustafa Kemal Ata-
türk, Türkiye Cumhuriyetini, gençlere ve çocuk-
lara emanet etti. TED Şanlıurfa Koleji olarak biz 
de onun ilke ve inkılaplarına bağlı, emanet etti-
ği Cumhuriyet’in değerlerine sıkı sıkıya sarılan,  
Türkiye’nin aydınlık geleceğini yetiştirme gay-
reti içerisindeyiz. Bizler Atatürk sevgisiyle büyü-
dük. Öğrencilerimizi de aynı sevgi ve bağlılıkla 
yetiştiriyoruz.” diye konuştu. 

“İLKELERİNDEN SAPMAYACAĞIZ”
Türkçe Öğretmeni Sibel Ersoy Arslan ise günün 
anlam ve önemini belirten konuşmasında, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün dünyanın gıpta ile baktığı örnek 
bir devlet adamı ve komutan olduğunu söyledi. 
Arslan, “İlke ve inkılapları ile 
yıllar öncesinden bugüne 
ışık tutan Mustafa Kemal 
Atatürk’ün her anını ha-
tırlamak ne derece onur 

ise ölüm anını anlatmak da bizim için o derece 
zordur. Düşünmek bile ağır gelir. Onu kaybettiği-
miz anı düşündüğümüzde, yüreklere sancı otu-
rur. Bizler onun küçük hanımları ve küçük bey-
leriyiz. Buradan söz veriyoruz, ne ondan, ne de 
bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizin ilkele-
rinden sapmadan onun yolundan ilerleyeceğiz.” 
dedi. 

TÖREN GÖSTERİLERLE DEVAM ETTİ
Anma töreni, konuşmaların ardından TED Şanlı-
urfa Koleji Anaokulu öğrencilerinin hazırladıkla-
rı gösteri ile sürdü. Ata’ya sorular yönelten TED’li 
minikler, gösterinin sonunda, hep bir ağızdan, 
‘Olmasaydın Olmazdık’ diye haykırdı. Drama 
gösterileri, danslar ve Atatürk’ün sevdiği şarkıla-
rın seslendirilmesiyle devam eden törenin finali 
ise muhteşem oldu. Tören, TED Şanlıurfa Koleji 
Ortaokul bölümü öğrencilerinin sunduğu, Ulu 
Önder’in başarılarını konu alan,  sevdiği türkü-
lerle, zeybek ve vals gösterileriyle bezenmiş Ata-
türk Oratoryosu ile son buldu. Duygu dolu anlar 
yaşayan izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı. 
Atatürk’ü anma törenine, TED Şanlıurfa Koleji 
idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ka-
tıldı.
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TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri kültürlerine 
de sahip çıkıyor. 4. sınıf  öğrencilerinin 

açtığı yöresel ürünler sergisinde, Şanlıurfa’nın 
kaybolmaya yüz tutmuş değerleri sergilendi. 

TED Şanlıurfa Koleji, kalıplaşmış eğitim anlayı-
şının dışında sosyal ve kültürel aktivitelerle de 
öğrencilerine uygulamalı eğitim imkanı sunuyor. 
Kimi zaman saha uygulamaları kimi zaman ise 
laboratuar ortamında verilen eğitimlerle öğren-
cilerine, sınıfta edindikleri bilgileri pekiştirme 
imkanı sunan TED Şanlıurfa Koleji bu kez kültü-
rel bir sergiye ev sahipliği yaptı. 
TED Şanlıurfa Koleji 4-A sınıfı öğrencileri sosyal 
bilgiler dersinde işledikleri kültür ve miras konu-
su kapsamında Şanlıurfa’nın kültürel zenginlik-
leriyle ilgili sergi açtı. 
31 Ekim Cumartesi günü okulun etkinlik ala-
nında düzenlenen ve Şanlıurfa’nın yöresel kıya-

fetleri, yemekleri ve halk oyunlarının yer aldığı 
serginin açılışı TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif 
Kemal Şamat  ve öğrenciler tarafından kurdele 
kesilerek yapıldı. 
Sergiyi de gezerek öğrencilerden ürünler hak-
kında bilgi alan Okul Müdürü Arif Kemal Şamat, 
amaçlarının öğrencilere yaşadıkları kentin kül-
türünü tanıtmak ve miraslarına sahip çıkma bi-
linci kazandırmak olduğunu söyledi. 
Şamat, kültür ve geleneklerin yaşatılması, yeni 
kuşaklara aktarılmasının önem taşıdığını belir-
terek milli bilinç ve şuurun oluşturulmasına yö-
nelik çalışmaların artırılması gerektiğini vurgu-
ladı.

Şanlıurfa’nın Kültürü  
Bu Sergide Buluştu
TED’li Öğrenciler 
Kültürlerine Sahip 
Çıkıyor
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Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Anlamlı Etkinlik
TED’li Minikler Haklarının Bilincinde
Milli ve manevi duyguları yüksek, nitelikli 

nesiller yetiştiren TED Şanlıurfa Koleji, 
“Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle 
anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 

TED Şanlıurfa Koleji’nde öğrenciler, bir yandan 
toplumsal duyarlılık kazanırken bir yandan da 
sahip oldukları hakların bilinciyle yetişiyor. 

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI
TED Şanlıurfa Koleji Anaokulu öğrencileri, Çocuk 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 
yıldönümünde, üzerlerinde çocuk haklarının ne-
ler olduğunun yazıldığı  gününün önemine ilişkin 
yazıların yer aldığı  pankartlarla okulun tüm bi-
rimlerini gezdi. 

Öğretmenlerinin de eşlik ettiği TED’li miniklerin 
etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. 

 “ONLAR BİZİM YARINLARIMIZ”
Her çocuğun başlı başına bir birey olduğunun al-
tını çizen TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal 
Şamat, temel ilkelerinin araştıran, sorgulayan ve 
hakkını arayan bireyler yetiştirmek olduğunu 
söyledi. 
Çocuk haklarının dil, din, ırk ayrımı yapılmak-
sızın dünyadaki bütün çocuklar için geçerli ol-
duğunu belirten Şamat, “Tüm çocukların birlik, 
beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşamaları 
için bir gün değil her gün varız. Yüzlerindeki te-
bessümün hiç eksilmemesi için çalışıyoruz. On-
lar bizim yarınlarımız, yaşam kaynağımız.” dedi.
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TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri, büyük 
bir özveri ve hoşgörü ile kendilerini 

yarınlara hazırlayan öğretmenlerine minnet 
duygularını hazırladıkları gösteri ile ifade 
ettiler.

TED’li öğrencilerin, “24 Kasım Öğretmenler 
Günü” için hazırladıkları kutlama programı,  duy-
gu yüklü anlara sahne oldu.  Okulun konferans 
salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardın-

dan, geçtiğimiz yıl şehit düşen müzik öğret-
meni Şenay Aybüke Yal-

çın’ın üniversite arkadaşları tarafından 
hazırlanan klibin gösterimi sırasında izleyenler 
gözyaşlarına hakim olamadı. 
Törende okulun Yönetim Kutulu Üyesi ve Kurucu 
Temsilcisi Aysun Çakmaklı’nın öğretmenlere me-
sajı okundu. Çakmaklı mesajında, Başöğretmen 
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Öğretmenler, Cumhuriyet  sizden fikri hür, vic-
danı hür, irfanı hür nesiller ister.” sözlerini anım-
satarak, “Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş 
tüm öğretmenlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, 
gelecek nesiller adına umut bağladığımız gerçek 
güç olan tüm öğretmenlerimizin gününü kutlu-

yorum.” ifadelerine yer ver-
di.

24 Kasım Coşkusu
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“ÖĞRETMEN TOPLUMUN GELECEĞİNİ 
YETİŞTİRİR”
TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat 
ise öğretmenlere hitabında, öğretmenlerin gele-
ceği şekillendiren birer mimar olduğunu belir-
terek, “Öğretmenlerin yetiştirdiği yeni nesiller 
toplumların geleceğini belirler. Öğretmenlerin 
yetiştirdiği bir öğrenci çıkar bir gün ülkesini 
kurtarır” dedi. 

DÜNYANIN EN SAYGIN MESLEĞİ
Okulun en genç öğretmeni sıfatıyla günün önem 
ve anlamına ilişkin konuşma yapan Hüseyin 
İçen de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Millet Mektepleri 
Başöğretmenliğ’ini kabul ettiği 24 Kasım’ın 37 
yıldır Öğretmenler Günü olarak kutlandığını ha-
tırlararak öğretmenliğin dünyanın en saygın ve 
kutsal meslekleri arasında yer aldığını söyledi.  
İçen, “Yüklendiğimiz sorumluluğun bilinciyle, 
Türkiye’nin aydınlık geleceğini yetiştirmek için 
çaba sarf ediyoruz.” dedi. 
İçen’in konuşmasının ardından sahneye gelen 
4. sınıf öğrencileri günler öncesinden büyük bir 
emekle hazırladıkları gösteriyi sundu. TED Şan-
lıurfa Koleji öğrencilerinin, öğretmenleri hak-
kındaki düşüncelerinden derlenen video gös-
teriminin ardından sahneye Ortaokul Tiyatro 
Kulübü öğrencileri çıktı. Performansları ile usta 
oyuncuları aratmayan öğrencilerin hazırladığı 
“Öğretmenim Canım Benim” skeci büyük beğeni 

toplarken, izleyenlerin kahkahaları 
salonda yankılandı. 

ÖĞRETMENLER DE KATKI SUNDU
Öğrencilerin gösterilerine öğretmenleri de kat-
kı sundu. “Benim Adım Öğretmen” şarkısını 
seslendiren öğretmenlerin hazırladığı klip izle-
yenlere keyifli anlar yaşattı. Müzik öğretmeni 
Duygu Işıkhan’ın yönettiği 2.sınıf öğrencilerinin 
solo-koro konseri büyük alkış aldı. Törenin en 
renkli anları ise öğrencilerin öğretmenlerini ka-
rikatürlerinden tanımaya çalışırken yaşandı. 
TED Şanlıurfa Kolejinde düzenlenen Öğretmen-
ler Günü Programı, öğretmenlere hediye takdi-
minin ardından son buldu.
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TED Şanlıurfa Koleji, “81 İliz Hepimiz Biriz” 
projesine ev sahipliği yaptı. 81 ilden 

gelen afişler ile yöresel ürünlerin yer aldığı 
sergi, Türkiye’nin tanıtımını ve yerli malı 
kullanımını özendirmeyi hedefliyor.

Yerli malına dikkat çekmek için Karaman’da bir 
ilkokulun öğretmenleri tarafından hayata geçiri-
len ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca da desteklenen 
“81 İl’iz Hepimiz Biriz” projesi,  Türkiye’nin tüm 
şehirlerinde eş zamanlı olarak açıldı. 81 ilden 

81 öğretmenin bir araya gelerek, yerli üretim ve 
kültürel değerlere destek vermek amacıyla ha-
zırladığı projeye Şanlıurfa’da,  Türkçe Öğretmeni 
Asuman Akgün koordinatörlüğünde TED Şanlıur-
fa Koleji ev sahipliği yaptı. 
Proje kapsamında 81 ilden gönüllü öğretmenle-
rin hazırladığı afişler ve yöresel ürünlerin yer al-
dığı serginin açılışı, Karaköprü Belediye Başkanı 
Metin Baydilli, İlçe Şube Milli Eğitim Müdürü İs-
mail Uğur Hatipoğlu ve Okul Müdürü Arif Kemal 
Şamat tarafından yapıldı. 

Türkiye’nin 81 İlinin Değerleri TED Şanlıurfa Kolejinde Sergileniyor 

“81 İliz Hepimiz Biriz”
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TED ŞANLIURFA KOLEJİ KENTİN EN GÖZDE EĞİTİM 
KURUMU
Sergiyi gezen Karaköprü Belediye Başkanı Me-
tin Baydilli, projenin Türkiye’nin tanıtımı ve yerli 
malı kullanımının yaygınlaşması açısından ta-
şıdığı öneme dikkat çekti. Projenin Türkiye’nin 
kültür ve turizm değerlerinin ön plana çıkmasına 
büyük katkı sunacağını belirten Başkan Baydilli, 
“Şanlıurfa’da bu projeyi TED Şanlıurfa Kolejinin 
desteklemesi ayrı bir güzellik” ifadelerini kul-
landı. 
TED Şanlıurfa Kolejinin kentin en gözde eğitim 
kurumları arasında yer aldığına dikkat çeken 
Başkan Baydilli, “İki yıl gibi bir sürede rüştünü 
ispatlayan TED Şanlıurfa Kolejinin müdürü ve 
öğretmenlerine projeye ön ayak oldukları için 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

ÖĞRENCİLER TÜRKİYE’Yİ TANIYACAK
Şamat ise,  kısa bir sürede tüm eğitim camiası 

tarafından benimsenen projenin temel amacının 
öğrencilere Türkiye’yi ve yaşadıkları kenti her 
şeyiyle tanıtmak olduğunu söyledi. 
Projede Türkiye genelinden 81 öğretmen ve 6 
bin 561 öğrencinin görev aldığını belirten Şamat, 
“Proje kapsamında ülkemizin tarihi, doğal ve 
ekonomik zenginlikleri gelecek kuşaklara akta-
rılacak. Aynı zamanda yerli malı kullanımının da 
özendirilmesi sağlanacak.” dedi. 
Sergide öğrencilerin Türkiye’nin tüm mozaiğini 
aynı çatı altında afişlerle görme şansını buldu-
ğunu kaydeden Şamat, “Türkiye’yi il il gezmeye 
imkanı olamayan öğrencilerimiz bu proje ile ül-
kesindeki yerleşim yerlerini ve yerli ürünleri ta-
nımış olacak.” diye konuştu. 
eTwinning tarafından onaylanan proje kapsa-
mında gerçekleştirilen sergi, 15 Aralık 2017 tari-
hine kadar ziyarete açık kalacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin BAYDİLLİ
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Okulumuzda Türkü Gecesi 
Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu 

sanatçıları, TED Şanlıurfa Kolejinde 
unutulmaz bir gece yaşattı. Öğrenciler ve 
ailelerinin ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar; 
Şanlıurfa, Sivas, Erzurum ve Adıyaman 
yörelerine ait eserler seslendirip büyük 
beğeni aldı.  

90 yıllık kültürü, nitelikli eğitim gücü ve zengin 
sosyal donatılarla nitelikli ve eğitimli nesiller ye-
tiştiren TED Şanlıurfa Kolejinde Türkiye’nin gele-
ceği sağlam temeller üzerine inşa ediliyor. Yaşam 
boyu başarının yolunu açmayı hedefleyen TED 
Şanlıurfa Koleji, 520 kişilik konferans salonunda, 
Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanat-
çılarını ağırladı. 

BAZEN KEYİFLİ BAZEN HÜZÜNLÜ
Şef M. Bakır Karadağlı’nın yönettiği koro, ağırlıklı 
olarak Şanlıurfa yöresine ait eserleri seslendir-
di. Bazen hüzünlü, bazen ise neşeli halk ezgile-
riyle unutulmaz bir gece yaşayan öğrenciler ve 
aileleri, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Koro-
su sanatçılarını alkışlarla sevindirdi. Koro, “Ela 
gözlüm ben bu elden gidersem, Körlenme ey in-
sanoğlu, Alma yanı, Yar yüreğim, Gönül arzedi-
yor dostu görmeyi, Şu karşıki dağda, Dilden dile 
geziyor, Keklik dağlarda şağılar” gibi ezgileri de 
seslendirdi. 

“KIŞ AKŞAMINDA İÇİMİZİ ISITTILAR”
TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, 
Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Korusu sanat-
çılarını kolejlerinde ağırlamaktan büyük mutlu-
luk duyduklarını söyledi. Kolejde öğrencilerin 
yalnız akademik olarak değil sosyal ve kültürel 

faaliyetlerin içinde yer almasına da büyük önem 
verdiklerine değinen Şamat, “Bir kış akşamında 
içimizi ısıtan değerli sanatçılarımıza ve onları 
dinlemek için bizi yalnız bırakmayan öğrencile-
rimizle ailelerine teşekkür ediyoruz. Türk halk 
müziği ezgileriyle içimiz ısındı, büyük keyif al-
dık. Gecede, öğrencilerimizin müzik farkındalığı-
nı da görmüş olduk.” diye konuştu. 
Şamat, şöyle devam etti: “Türk Eğitim Derne-
ği olarak çocuklarımızın başarılarını artırmak 
için kültürel ve sosyal faaliyetleri önemsiyoruz. 
Bundan sonra da sosyal ve sanatsal platformda 
öğrencilerimiz ve okulumuz boy gösterecek. Bu 
akşam bir örnekti bundan sonraki süreçte sanat, 
spor ve kültürel alandaki faaliyetlerimiz devam 
edecek.” 
Konser sonunda veliler, kendilerine bu unutul-
maz geceyi yaşatan okul yönetimine teşekkür 
ettiler.
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“Ay Şiirle Buluşunca” ŞİİR DİNLETİSİ
TED Şanlıurfa Koleji öğrencilerinin 

düzenlediği “Ay Şiirle Buluşunca” isimli 
şiir dinletisi duygu dolu anlara sahne oldu. 
Okudukları şiirlere ruh katan öğrencilerin 
performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sanatsal ve kültürel faaliyetlerle nitelikli ve do-
nanımlı nesiller yetiştiren TED Şanlıurfa Koleji, 
öğrencilerini bu kez şiirle buluşturdu.
Türkçe öğretmenlerinin gözetiminde hazırladık-
ları “Ay Şiirle Buluşunca” isimli şiir dinletisinde 
sahne alan 5. sınıf öğrencileri, okudukları şiirler-
le izleyenleri adeta büyüledi.
 “Ay Kaç Yaşında” isimli şiir kitabından ezberle-
dikleri şiirleri ruhlarını katarak seslendiren öğ-
rencilerin performansı davetlileri hayran bıraktı.

Büyük alkış alan dinletinin ardından öğrenciler, 
bir öykü kitabından uyarlanan filmi izledi.

ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ
TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, 
okulda sosyal ve kültürel faaliyetler ile öğrenci-
lerin kendilerini daha fazla geliştirmelerine fırsat 
verdiklerini söyledi.
Öğrencilerin, bilimin yanı sıra edebiyat ve kültür 
alanındaki yatkınlıklarını da görmek gerektiği-
ni belirten Şamat, bu amaçla şiir dinletilerinin 
önemli olduğunu anlattı.
Şamat, öğrencilerin kültür ve sanatla buluşma-
sını sağlayan bu tür etkinliklerin önümüzdeki 
dönemde de artarak devam edeceğini sözlerine 
ekledi. 
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‘100. Gün’ 
Coşkusu
Eğitimdeki 90 yıllık 

tecrübesini Şanlıurfa’ya 
taşıyan Türk Eğitim Derneğinin 
TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri  
2017-2018 eğitim–öğretim 
yılının ‘100. Günü’nü kutladı. 
Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği 
organizasyon renkli görüntülere 
sahne oldu. 

Çeşitli etkinliklerle devam 
edecek kutlamaların ilk 

gününde öğrenci ve velilerin 
birlikte hazırladıkları tuvallerin 
sergisi açıldı. Beğeniyle gezilen 
serginin ardından öğrenciler 
farklı aktivitelerle gönüllerince 
eğlendi.

100.   GÜN
2017/2018 
Eğitim-Öğretim Yılı
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Dünya Pi Günü’nü Kutladık
Matematik meraklılarının bayramı olarak 

bilinen “Dünya Pi Günü” TED Şanlıurfa 
Koleji öğrencileri tarafından eğlenceli 
etkinliklerle kutlandı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen ve ve-
lilerin de yoğun bir katılım göstererek çocukla-
rını büyük bir heyecanla izledikleri etkinlikte, 
Pİ sayısının ondalık basamaklarını ezberleye-
rek gerçekleştirilen yarışma renkli anlara sahne 
oldu. Yarışmada (3,14) olan Pİ sayısından sonra 
196 rakam ezberleyen öğrenci Halit Kablama 
madalya ile ödüllendirildi.
Görsel sanatlar dersinde Pi Günü’ne özel tasar-
ladıkları maskeleri takan öğrenciler, velilerin de 
katıldığı programda keyifli bir gün geçirdi. Gün 
nedeniyle hazırlanan videonun izlendiği etkin-
likte üzerinde Pİ sayısının yazıldığı pasta da ke-
silerek davetlilere ikram edildi.
TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat,  
bilimsel düşünen, özgüven ve özsaygısı yüksek 

bireyler yetiştiren TED’in öğrencilerin gelişimine 
katkı sağlayabilecek bütün fırsatları değerlen-
dirdiğini belirterek,  “Bu kapsamda birçok ülke-
de olduğu gibi Türkiye’de de matematiğe ilgi du-
yanlar arasında her yıl kutlanan Dünya Pi Günü 
dolayısı ile öğrencilerimiz için bir organizasyon 
hazırladık. Çocuklara matematiği sevdirmeye 
yönelik etkinlik çok verimli geçti. Geleceğin te-
minatı evlatlarımızın donanımlı yetişmesi için 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Benzeri faa-
liyetlerimiz bundan sonra da devam edecektir.” 
dedi.

  Pİ SAYISI NEDİR?
Pi sayısı bir dairenin çevresinin çapına bölümü 
ile elde edilen irrasyonel matematik sabitidir. İs-
mini Yunanca çevre sözcüğünün ilk harfi olan π 
den alır. Pi sayısı, Arşimet sabiti ve Ludolph sayı-
sı olarak da bilinir. Bir dairenin çevresinin, çapı-
na bölünmesiyle bulunan Pi sayısı tarih boyunca 
matematik biliminde merak uyandırmıştır.
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ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATTIK
TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri, 

Çanakkale’yi “Geçilmez” kılan ve bunu 
bütün dünyaya duyuran kahramanlarımızı 
“Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 103. Yıl Dönümü” etkinlikleri 
kapsamında törenle andı.

Öğrencilerimiz, Türk milletinin varlığını tekrar 
ispatladığı ve tarihin altın sayfalarında yerini 
aldığı gün için günün anlam ve önemine uygun 
organizasyon düzenledi. Okulun Konferans sa-
lonunda düzenlenen ve velilerin de yoğun katı-
lımıyla gerçekleşen anma töreni, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Okul Müdürü Arif Kemal Şamat, yaptığı konuş-
mada, “18 Mart Çanakkale Zaferi, kahraman 
Türk askerlerinin uğrunda nice kanlar döktüğü 
vatanımızın bağımsızlığını, bölünmezliğini ve 
geleceğini, milletimizin kararlılığını, gücünü ve 
hakimiyetini simgeleyen şanlı bir gündür.” dedi.
Şamat, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk ile Çanakkale’de canlarını 

siper eden şehitlerimizi minnet ve şükranla an-
dıklarını belirterek, “Birinci Dünya Savaşı’nın en 
kanlı cephesi olan Çanakkale Zaferi, bir milletin 
varlığını yeniden ispatladığını dünyaya duyur-
muştur. Bu özel günde, bizi yalnız bırakmayan 
velilerimize ve düzenledikleri duygu yüklü et-
kinliklerle Çanakkale ruhunu yaşatan öğrencile-
rimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.
Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu-
lar, marşlar söylediler, yaptıkları gösterilerle Ata-
türk’ün çocukları olduklarını bir kez daha gözler 
önüne serdiler.
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Tarihle Buluştu

Öğrencilerimizle sosyal, kültürel ve kişisel geli-
şimlerini sağlamak üzere çeşitli etkinlikler ger-
çekleştirerek, onlara özgüven, sorunlara karşı 
çözüm üretebilme, yenilikçilik ve iletişim kura-
bilme yeteneğini aşılamaya devam ediyoruz. 
Öğrencilerimize, bu çerçevede ilmin başladığı 
tarihi ilçe Harran ve Atatürk Ormanına inceleme 
gezisi düzenlendik. Organizasyonda tarihi ve 
çevreyi doyasıya yaşayan öğrencilerimiz, “Do-
ğal çevre mi, yapay çevre mi ?” konulu münaza-
ra yarışması ile keyifli bir gün geçirdi.

4 bin yıldan beri adı değişmeden günümüze 
kadar gelen Harran’da ünlü alimlerin yetiştiği 
dünyanın ilk üniversitesi kalıntılarını, 150-200 
yılı aşkındır kullanılan ve dünyada bir benzeri 
olmayan kubbeli Harran Evleri’ni, Harran Kale-
si’ni, Bazda Mağaraları’nı ziyaret eden öğren-
cilerimiz, ilkbaharda yeşilin bütün tonlarının 
hakim olduğu doğal ortamda yaptıkları piknikle 
unutamayacakları bir gün yaşadılar.

Okulumuz; çevreye duyarlı, tarih bilincine 
sahip ve sosyal sorumluluğu gelişmiş 

nesiller yetiştirmeye yönelik faaliyetleriyle 
farkındalık oluşturuyor.
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TED’li Minikler 
Dede-Ninelerini 
Misafir Etti  
Modern eğitim yaklaşımı,  

deneyimli uzman kadrosuyla 
Türkiye’nin aydınlık geleceği için 
çabalayan TED Şanlıurfa Koleji, 
yaşamlarının bu döneminde bakıma, 
saygı ve sevgiye her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyan yaşlıları 
misafir etti. 

Eğitimde “Öğrenci-veli-öğretmen” iş-
birliğine önem veren TED Şanlıurfa Ko-
leji,  Yaşlılar Haftası dolayısıyla “Kahve 
Bahane, Torun Şahane” adıyla bir et-
kinlik düzenledi. 
Çocuğun kişisel gelişim sürecinde sağ-
lıklı aile ilişkilerinin onun sosyal ve 
duygusal yönlerine olan katkılarını 
dikkate alan TED Şanlıurfa Kolejinde 
anaokulu öğrencileri, aile büyüklerini 
konuk etmenin mutluluğunu yaşadı. 

 “ÖNEMLİ OLAN BU DÖNEMİ SAĞLIKLI 
YAŞAMAKTIR”
Programda “Yaşam her yaşta güzel-
dir.” temalı konuşmayı yapan emekli 
öğretmen Hüseyin Yaşar, her yıl ger-
çekleştirilen Yaşlılar Haftası’nda panel, 
konferans,  sempozyum ve ziyaretlerle 
yaşlıların gönülleri alınmaya çalışıldı-
ğını hatırlattı. 
Buna rağmen yaşlılarla ilgili sorunların 
toplumun gündemine yeterince taşın-
madığını ifade eden Yaşar, “Yaşlanma, 
fiziksel ve ruhsal değişimlerin yaşan-
dığı; önlenmesi ve geciktirilmesi müm-
kün olmayan bir süreçtir. Bu süreç sağ-
lıklı ve olumlu duygularla yaşanmalıdır. 
Yaşamada önemli olan ‘ihtiyarlamadan 
yaşlanmaktır.’  Yaşlılığın başlangıcı 65 
ve üstü kabul edilmektedir. Türkiye’de 
yaşlı sayısı 6 milyon 192 bin 962’dır. 

K A H V E

T O R U N
B A H A N

Ş A H A N

E

E
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Ülke nüfusuna göre yaşlı oranı yüzde 8,2’dir. Bu 
yaş grubunda olan insanların yaşam tarzları nasıl 
olmalı?  Sosyal yaşamdan kopmadan, yalnızlığa 
itilmeden hayatlarını nasıl devam ettirebilirler? 
Bu konuda toplum olarak her bireyin üzerine dü-
şeni yapması gerektiğine inanmaktayım. Çünkü 
çocuk yarının genci, genç yarının büyüğü, büyük 
ise yarının yaşlısıdır.”dedi. 

“AKTİF YAŞLANMA”
Aralarında torunlarının da olduğu anasınıfı öğ-
rencilerine “Unutmayın ki sizler de yaşlılığa 
adaysınız. Onun için yaşlıları sevelim, yardım 
edelim. Çünkü onlar sizleri çok seviyor.” diye na-
sihatte bulunan Yaşar,  “Aktif yaşlanmayı” önerdi. 
Yaşlı kişilerin sağlıklarını ve aktivitelerini devam 
ettirebilmeleri için yapmaları gereken birtakım 
iş ve işlemlerin varlığına dikkat çeken Hüseyin 
Yaşar, şöyle devam etti: “Bu bağlamda Prof. Dr. 

Candan Yeşilada  Algun, ‘Sağlıklı ve mutlu bir 
yaşlılık dönemi geçirmek için aktif yaşamalıyız. 
Bugünden başlayarak düzenli egzersize başla-
yan yaşlıların düşme riskleri azalacak, kalp ve 
dolaşım sistemleri olumlu etkilenecek, solunum 
kapasiteleri artacak, uykuları düzene girecek 
ve deprasyonları azalacaktır.’ diyor. Yrd. Doç. 
Dr.Sevda Sarıkaya ise sağlıklı yaşam için zihin-
sel aktivitelerin artırılması ve sosyal yaşamdan 
kopmadan yaşanılması gerektiğini belirtiyor. Bu 
önerilerin yaşlılarca yerine getirilmesi her zaman 
için mümkündür.”
Yaşar’ın alkış toplayan bu konuşmasından sonra 
okulun müzik öğretmenlerinin resitali eşliğinde 
konuk aile büyüklerine Türk kahvesi ikram edil-
di. Ayrıca velilerle ebru yapıldı. Etkinlikte kolej 
yöneticileri, davetli aile büyüklerine teşekkürle-
rini sunup, katılım belgesi takdim etti. 
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‘Mangala’ Coşkusu
Türk Eğitim Derneğinin 90 yıllık eğitim 

tecrübesini Şanlıurfa’ya taşıyan TED 
Şanlıurfa Koleji, yenilikçi eğitim-öğretim 
anlayışı ile öğrencilerine yaşam boyu 
başarının yolunu açmaya devam ediyor.

Bireysel farklılıkların dikkate alındığı, öğrenci 
merkezli, akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi 
destekleyici ortamlar sunan TED Şanlıurfa Kole-
ji, bu kez “zeka ve strateji” oyunu olan mangala 
sporunu öğrencilerle buluşturdu. Mangala Fede-
rasyonu tarafından düzenlenen Mangala Turnu-
vası’na ev sahipliği yapan TED Koleji, öğrencilere 
mangalanın heyecanını ve keyfini yaşattı.

Mangala ligi şehir gruplarının belirlendiği mü-
sabakalara TED Kolejinin yanı sıra Şanlıurfa’nın 
değişik okullarından çok sayıda öğrenci katıldı. 
Turnuvada dereceye giren öğrenciler madalya 
ile ödüllendirildi.
Şampiyon öğrenciler, 81 ilden gelecek yarışma-
cılara karşı Antalya’da 28-29 Nisan tarihlerinde 
yapılacak Mangala Ligi Türkiye Finallerinde 
Şanlıurfa’yı temsil edecek. Burada Mangala Ligi 
şampiyonu belirlenecek.
TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, 
eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıya-
cak bilgi ve beceriler ile donatılmış, yüksek nite-
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likli öğrenciler yetiştirme hedefi doğrultusunda 
faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.
 Mangala oyununun gelecek nesillere en doğru 
şekilde aktarılması amacıyla turnuvaya destek 
sağladıklarını ifade eden Şamat, “Teknolojinin 
ve çevrimci dünyanın etkilerini giderek arttırdığı 
günümüzde mangala gibi zeka oyunları ve spor-
larının gelişmesi ve yaşatılmasını önemsiyoruz. 
İlde her yaş grubundan çok sayıda öğrencinin 
katıldığı bu organizasyona ev sahipliği yapma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız mangala 
kültürünü yaygınlaştırmaktır. Dereceye giren 
öğrencilerimiz Antalya’da kentimizi temsil ede-
ceklerdir.” dedi.

Mangala oyunları nedir?
Dünya üzerinde mangala oyunlarının yüzler-
ce farklı varyasyonu var. Dokuz Kumalak, Bao, 
Oware, Kalah gibi varyasyonlar en çok oynanan 
ve bilinen varyasyonlar. Bunların yanında (deği-
şime tabi tutulan kurallarıyla) Türk Mangalası da 
bilinen ve oynanan varyasyonlardan biri.  Türk 
mangalasının genel özellikleri ve kuralları şöyle: 
Hamle yapan oyuncu elindeki son taşı haznesi-
ne bırakırsa bir kez daha oynama hakkına sahip 
olur. Hamle yapan oyuncu elindeki son taşı ra-
kip kuyuya bırakır ve bu kuyudaki taş sayısı çift 
sayı olursa (2, 4, 6, 8, 10, 12) bu kuyudaki taşları 
alarak kendi haznesine taşır ve hamle sırası ra-
kibine geçer. Hamle yapan oyuncu elindeki son 
taşı kendi boş kuyusuna bırakır ve bu kuyunun 
karşısındaki rakip kuyuda taş var ise hem rakip 
kuyudaki hem kendi kuyusundaki taşı alarak 
haznesine taşır, hamle sırası rakip oyuncuya ge-
çer. Kuyusundaki taşları ilk biten oyuncu rakibin 
kuyusundaki taşları haznesine taşır. 
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Gezici Tales Matematik Müzesi TED’deydi
ikili saymadan, Pi sayısına, 

imkânsız üçgenden Leonardo 
da Vinci’nin köprüsüne, dört renk 
problemden, topolojik düğümlere, 
alan-yarıçap açılardan simetriye 
değin pek çok konunun yanı sıra 
Pisagor teoremi ünlü matematikçi 
John Nash’ın oyun teorisi, Mimar 
Sinan’ın yapılarındaki sırları 
çocuklarımıza hikâyelerle 
anlatan Tales Matematik Müzesi, 
matematiği soyut olmaktan çıkarıp 
elle dokunur, gözle görülür bir hale 
getirdi.
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Uzay Kampı Türkiye Programına Katıldık 
       11-13 Ocak 2018 tarihleri arasında 
öğrencilerimizle İzmir’ de bulunan Uzay 
Kampını ziyaret ettik. Uzay Kampı Türkiye 
programında öğrencilerimiz uzayda yaşama 
ve çalışma hissini veren simülatörler 
kullandılar. 
      Uzaya gitmek 8,5 dakika sürer ancak gerçek bir 
uçuş görevi hazırlıkları yıllar alır. Yıllarca süren 
bu görev eğitimlerini öğrencilerimiz Uzay Kampı 
Türkiye’ de 2 günlük programla aldılar. Bu prog-
ram kapsamında öğrencilerimiz Mars Gezgini ile 
Mars gezegeni üzerinde kendileri için belirlenen 
hedefi buldular, takım ruhuyla uçuş görevi ger-
çekleştirdiler ve her biri farklı özelliklere sahip 
simülatörleri kullandılar. 
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TED’li Öğrenciler Duygularını 
Tuvale Yansıttı
Türkiye’nin aydınlık geleceği 

doğrultusunda yüksek nitelikli nesiller 
yetiştirmeyi hedefleyen TED Şanlıurfa Koleji, 
çocukların eğitiminde büyük önem verdiği 
kültür ve sanat etkinliklerine yenilerini 
ekliyor.

Dünyaca ünlü İtalyan Sanatçı Leonardo da Vin-
ci’nin doğum günü olan 15 Nisan’da kutlanan 
“Dünya Sanat Günü” dolayısı ile TED Şanlıurfa 
Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan “Karma 
Resim Sergisi” düzenlenen törenle açıldı.

Çocukların renkli hayal dünyalarını yansıtan 
birbirinden ilginç resim ve elişi ürünlerinin yer 
aldığı Fuaye Alanı’ndaki serginin açılışında ko-
nuşan TED Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, 
sanat eğitiminin çocukların sosyal, duygusal, 
zihinsel ve bedensel yapıları üzerindeki olumlu 
etkilerine dikkat çekti.
Bu tarz sanatsal aktivitelerle çocukların yete-
neklerini fark etmesini ve geliştirmesini amaçla-
dıklarını belirten Şamat, her türlü desteği verdik-
leri öğrencilerin resim, ahşap boyama, heykel, 
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müzik, elişi gibi becerilerle kendilerini ifade 
etme imkanı bulduğunu söyledi.  
Bu çerçevede Okulun Görsel Sanatlar Zümre-
si’nin yıl boyunca büyük emeklerle hazırladığı 
sergiyi açmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşa-
dıklarını ifade eden Şamat, “Burada öğrencileri-
mizin bütün yeteneklerini kullanarak yaptıkları 
tuval çalışmaları, ahşap ve taş boyama ürünleri-
nin görücüye çıkartıldığı bir organizasyonu ger-
çekleştirmenin hazzını yaşıyoruz.  Sergiyi gez-
diğimizde öğrencilerimizin büyük bir titizlikle 

yaptıkları eserlere nasıl emek verdiklerine şahit 
oluyoruz. Bu güzel çalışmaları bizlere sunan öğ-
rencilerimizle gurur duyuyoruz. El becerilerini 
ve sanatsal bakış açılarını estetik ve özgün bir 
şekilde yansıtan yavrularımızı ve bunlara destek 
veren öğretmenlerimizi kutluyorum, başarıları-
nın devamını diliyorum.” dedi. 
Kurum yöneticileri, öğrenciler ile velilerin ka-
tıldığı törende Arif Kemal Şamat, serginin hafta 
boyunca ziyaretçilere açık olacağını sözlerine 
ekledi.
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Futsal Cup Turnuvası Heyecanı
Nitelikli eğitiminin yanında kültür, sanat ve 

sportif faaliyetlerle öğrencilerini geleceğe 
hazırlayan TED Şanlıurfa Koleji, bu yıl 2.’sini 
düzenlediği Futsal Cup Turnuvası’nda 
heyecan fırtınası yaşandı. 

90 yılık eğitim tecrübesiyle birbirinden özel ve 
anlamlı projelere imza atan TED Şanlıurfa Koleji, 
bu kez dünyada yaygın olarak oynanan ve salon 
futbolu olarak bilinen Futsal Cup Turnuvası’na 
ev sahipliği yaptı. 
Genel olarak futbola benzeyen fakat kuralları 
futboldan farklı olan turnuvaya katılan öğrenci-
ler ‘centilmenlik’ duygularıyla oynadıkları güzel 
karşılaşmalarla alkış topladı. Ailelerin tribünler-
de çocuklarına destek verdiği Futsal Cup Turnu-
vası’nda şampiyon olan takıma kupaları ve çe-

şitli hediyeler verildi.
Öğrenciler arasında kardeşlik ve centilmen-
lik duygularını geliştirmek, mevcut enerjileri-
ni spora aktarmak, okullar arasındaki birlik ve 
beraberliğe katkıda bulunmayı amaçladıklarını 
vurgulayan Şamat, bu çerçevede geleneksel hale 
getirdikleri vizyon projeleri Futsal Cup Turnu-
vası’nın ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Şamat, “Şanlıurfa’daki okullarımızın katılımı ile 
yapılan turnuva nefes kesen müsabakalara sah-
ne oldu. Takımlarımızı tebrik eder, başarıların 
devamını dilerim.” dedi.
Müdür Arif Kemal Şamat, ödül törenine katılan 
Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Hakan Keşküş, Şube Müdürü Emrah Yaşar ve Ka-
raköprü Belediyespor’un teknik direktörü eski 
milli futbolcu Mehmet Yozgatlı’ya teşekkür etti. 
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Anaokulumuzda Portfolyo Sunumu 
En güzel mevsimdir hasat zamanı. 

Anaokulu miniklerimiz, sınıf ve çeşitli 
branş öğretmenleriyle sene boyunca ortaya 
koydukları ürünleri sergileyerek portfolyo 
sunumuna gelen ailelerine çalışmalarını 
anlattılar. Velilerimizin gözündeki gurur, 
çocuklarımızın dilindeki öğrenme 
heyecanına eklendi. Öğrencilerimizin daha 
ilk sıralarında gösterdikleri özgüven ve 
çalışkanlıkları bizleri bir kez daha gelecek 
umuduyla doldurdu. 
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Ortaokul Tiyatro Kulübü Öğrencilerimiz, 
‘Komşu Köyün Delisi’ Oyununu Sahneledi
Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını 

harfiyen uygulamanın yanı sıra 
görsel sanatsal etkinliklerle öğrencilerin 
yaratıcılıklarını ve var olan yeteneklerini 
keşfetmelerine imkan tanıyan TED Şanlıurfa 
Kolejinin ortaokul Tiyatro Kulübü öğrencileri, 
Üstün Dökmen’in “Komşu Köyün Delisi” adlı 
oyunu başarıyla sahnelediler.

Geleceğe güvenle bakan, özgüveni yüksek, de-
ğerlerine bağlı nesiller yetiştiren TED Şanlıur-
fa Kolejinin Konferans Salonu’nda sahnelenen 
oyunu, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve 
öğrenciler birlikte izlediler. İzleyenleri kahkaha-
lara boğan oyunda yeteneklerini sergileyen öğ-
renciler, bol bol alkış aldılar.
Elif Dedecan, Elif Yekbun, Beren Çakır, Esma 



TED ŞANLIURFA KOLEJİ BÜLTEN 2018 57

Aydınlık, Büşra İpeksever, Merve Işık, Meryem 
Işık, Eylül Yılmaz, Ece Polat, Ahmet Yetim, Ah-
met Kendirci, Suar Sağır, Ali Efe Dondurmacı, Efe 
Polat, Onur Çakmak, Tarık Mert Çetiner, Mir İzol, 
Miraç Cevheri, Boran Ender, Efe Paydaş, Duru 
Çardak, Ela Çakmaklı, Aslı Turan, Asmin Turan 
ve Feridun Efe Çakmaklı’nın rol aldığı oyunu iz-
leyenler adeta kahkahaya boğuldular.

OYUNUN ANAFİKRİ
Delisi olmayan bir köy olan Çavuldur köyünde 
muhtar seçimleri yaklaşmaktadır. Yıllardır aynı 

olan Muhtar Halis Ağa, bu seçimde her şeye mu-
halif olan Tahir’in ve rakibi Tırmıkçı Hüseyin 
Ağa’nın kendisine yine muhalif olacağını sezer 
ve nitekim öyledir. Muhtar bunun üzerine bir ic-
raat yapıp oyları toplamak ister. Ve tüm köylerin 
bir delisi olduğunu düşünüp gazeteye köyümüze 
deli aranıyor diye bir ilan bastırır. Psikoloji bölü-
münde okuyan Tolga ise bu ilanı görür ve üniver-
site bitirme tezine mükemmel bir konu olacağını 
düşünüp başvurur ve böylece Deli Hamdi karak-
terini oluşturur. Köy halkı ise Deli Hamdi’nin et-
rafında dönmeye başlar.
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Öğrencilerimiz Tiyatro Sahnesinde 
Tam Puan Aldı
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde 

oyunculuk yeteneklerini sergileyen 
TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri, sahne 
performanslarıyla göz doldurdu. Üstlendikleri 
rolleri başarılı bir şekilde oynayan TED’li 
öğrenciler, izleyenlerden tam puan aldı.

“Ah Şu Büyükler ve Haydi Provamız Başlasın” 
adlı tiyatroyu ‘açık biçim oyun yöntemiyle’ oy-

nayan ilkokul Tiyatro Kulübü öğrencileri, salonu 
dolduran aileleri, arkadaşları ve öğretmenleri ta-
rafından beğeniyle izlendi. 
Konularını seyirciden alarak doğaçlama tekni-
ğiyle gösterilerini sahneleyen ortaokul Doğaç-
lama ekibi de usta oyuncuları aratmayacak per-
formanslarıyla alkış topladı.  
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Bizler akıl oyunları 
kulübü öğrencileri 

olarak “Tangram” adlı 
oyununuzla uzamsal 
görselleştirme, 
şekilleri 
sınıflandırmak, 
sezgisel his, mekansal 
rotasyon becerilerini 
geliştirmek, “uyumlu” 
ve “benzer” 
olanı tanıtmanın 
yanında Tangram’la 
geometri hakkında 
olumlu duygular 
geliştiriyoruz.

TANGRAM NEDİR ?
Tangram, 7 geometrik 
parçayı bir araya getire-
rek çeşitli şekiller orta-
ya çıkarmaya dayalı bir 
zeka oyunudur. Tang-
ram 7’den 70’e herkesin 
oynayacağı bir bulma-
cadır. Tangram bir ka-
reden kesilen, iki büyük 
ikizkenar dik üçgen, iki 
küçük ikizkenar dik üç-
gen, bir paralelkenar, 
bir kare ve bir orta boy 
ikizkenar dik üçgen ol-
mak üzere toplam yedi 
parçadan meydana gel-
mektedir. Bu yedi par-
çanın Güneş, Ay, Mars, 
Jüpiter, Satürn, Merkür 
ve Venüs’ü temsil ettiği 
söylenmektedir.

Akıl 
Oyunları 
Kulübü 
TANGRAM 
Oyunu
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TED’li 15 bin Kalp,
Bir kalp için 
Anıtkabir’deydi

Türk Eğitim Derneği (TED) 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 

ve Spor Bayramı kapsamında 
düzenlediği Gençlik Festivali 
çerçevesinde 15 bin kişi ile 
Anıtkabir’e gitti. Ulu Önderin 
mozolesi önünde, ellerinde Türk 
bayrakları ile muhteşem bir 
kalabalık oluştu.
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Kuruluşunun 90. yılını kutlayan TED, 
bünyesindeki 38 okuldan öğrenciler 

ve öğretmenler, TED Üniversitesi, okulların 
kurucuları, mütevelli heyeti, mezunları, 
gönüllüleri, spor takımları, mezun dernekleri 
ve Genel Merkezi’nin tam kadro yer aldığı 
büyük bir ekip ile Ulu Önderin kabrini ziyaret 
etti.

Mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda 
bulunan TED Genel Başkanı Selçuk 

Pehlivanoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “1928 
yılında sizin öncülüğünüzde yaktığımız 
eğitim meşalesi, bugün 90 yaşında. Neredeyse 
Cumhuriyetle yaşıt olan Türk Eğitim Derneği 
olarak, Cumhuriyetin kurucu kadrolarının yol 
göstericiliğinde ilerlemenin haklı gururunu 
yaşıyoruz.’’ diye yazdı.
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İlkbaharın Güzellikleri Okulumuzda Yaşandı
Sosyal ve kültürel faaliyetlerin akademik 

başarı kadar önemsediği TED Şanlıurfa 
Kolejinde düzenlenen Bahar Şenliği’nde, 
ilkbaharın güzellikleri tüm yönleriyle doya 
doya yaşandı. Her yaştan bireylerin gönlünce 
eğlendiği şenlikte hünerleri olanlar sergileme 
fırsatı buldu.

TED Şanlıurfa Kolejinin göz alıcı kampüsünün 
bahçesindeki etkinlik; okul yönetimi, öğretmen-
ler, öğrenciler ve velilerin geniş katılımıyla ger-

çekleşti. Her yaş grubundan bireylerin gönlünce 
eğleneceği bir programın hazırlandığı şenlikte, 
çocuklar çocukluğunu yaşarken yetişkinler de 
çocukluklarını hatırladılar.
TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, 
okullarında akademik başarı kadar sosyal ve 
kültürel faaliyetlerin de büyük önem taşıdığını 
belirterek: “Bu tür etkinlikler okul yönetimi, öğ-
retmenler, veliler ve öğrencilerin kaynaşmaları-
nı sağlıyor. Bayram havasında geçen şenliğimize 
gösterilen yoğun katılım bizi son derece mutlu 

 Çocuklar Çocukluğunu Yaşadı, Yetişkinler Çocukluklarını Hatırladı
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TED Şanlıurfa Koleji
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etti. Hiçbir etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan velilerimize 
teşekkür ediyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı ve öğrenci-
lerimizi kutluyorum.” dedi.
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlik, stantların kurulumu 
ile başladı. Ebru sanatı ve taş oymacılığın en güzel örneklerinin 
verildiği Görsel Sanatlar Standı, en ilgi çekici akıl oyunlarının oy-
nandığı Akıl Oyunları Standı, yakan top, en uzun topaç çevirme 
yarışmalarının yapıldığı Nostaljik Oyun Standı, öğrencilerin gar-
son olup İngilizce konuşarak satış yaptıkları İngilizce Standı, yüz 
boyamanın en sevimli hallerinin yapıldığı Okul Öncesi Standı gibi 
çok sayıda stant ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendi.
 Saha etkinlikleri kapsamında, veliler arası masa tenisi yarışması, 
bardakta top sektirme, halat çekme, zıpzıp, mandal yarışması ve 
çocuk akıl oyunları yarışmalarının gerçekleştiği şenlikte, Enstrü-

TED
FEST

TED Şanlıurfa Koleji
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man Gösteri dinleyenleri kendilerini müziğin 
ritmine bırakmalarını sağladı.
Jonglör show, yoğurt yeme, yumurta taşıma 
ve kutuda ne var yarışmaları, zumba gösterisi, 
okul öncesi dans gösterisi, sihirbaz gösterisi, 
ben bilmem eşim bilir, Almanca solo, akrobasi 
gösterisi, Duo konseri, modern dans gösterisi, O 
Ses TED yarışması, illizyon show, halk oyunları 
gösterisi ve sihirbazlık gösterisi ile devam eden 
etkinlik, izleyenlerin nefesini kesen Ateş show 
ile sona erdi. 

TED
FEST

TED Şanlıurfa Koleji
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‘BUGÜN DAHA GÜÇLÜYÜZ’
TED Şanlıurfa Koleji, ikinci yılına büyük 

yeniliklerle devam ediyor. Kolej Müdürü 
Arif Kemal Şamat, öğrencileri hayata 
hazırlayan bir okul yaratmak için çaba 
gösterdiklerini belirterek eğitim öğretimin 
yanı sıra onları sosyal, kültürel, sanatsal 
ve sportif faaliyetlere dahil etmeye özen 
gösterdiklerini söyledi. Şamat, “Bugün dünden 
daha güçlüyüz.” dedi.
Şanlıurfa’da geçen yıl eğitim öğretime açılan TED 
Şanlıurfa Koleji, ikinci yılında adından söz ettiriyor. 
Geçen yıl TED’in misyonu ve vizyonuna yakışır bir 
eğitim dönemi geçirdiklerini kaydeden Şamat, öğ-
rencilerin hem akademik anlamda desteklenerek 
hak ettikleri eğitimi almaları,  hem de sosyal, kültü-
rel ve sportif anlamda desteklenmeleri için ellerin-
den geleni yaptıklarını vurguladı.
Şamat, “TED Şanlıurfa Koleji, güzel işler çıkardı. İlk 
yılımızda katıldığımız turnuvaların bir kısmında 
dereceler aldık. Sosyal anlamda çocuklarımızın ti-
yatroya, sanata yönelmelerini sağladık. Akademik 
anlamda çocukların gelişimlerine destek olarak ilk 
yıl Türk Eğitim Derneğinin (TED) bir okulu olarak 
üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyo-
ruz.” dedi.
Eğitim öğretim kadrolarını bu yıl güçlendirerek yola 
devam ettiklerini hatırlatan Şamat, geçen yıla göre 
kadrolarını yüzde 90 oranında koruduklarını bildir-
di.
Şamat, “Kadromuza yeni öğretmen arkadaşlarımızı 
daha da güçlendirdik. Özellikle ortaokul kısmında, 
hemen hemen her branşta iki-üç öğretmenle bu yıla 
başlamış olduk. Yabancı dil kadromuz yenilendi. 
Daha önceki öğretmenlerimize ek öğretmenlerimiz 
geldi.” diye konuştu.

BİNA ÖĞRENCİLERLE YAŞATILMALI
Şamat, geçen yıl yaptıkları en güzel şeylerden biri-
nin “yaşayan bir okul” yaratmak olduğunu dile geti-
rerek şunları söyledi:
“Yaşayan bir okuluz, okulumuzun her köşesi yaşa-
yan bir formatta. Sosyal, sportif ve sanatsal olarak 
dizayn edilmiş bütün köşelerimiz aktif durumda. 
Yani buradan çıktığımızda 3-D sınıfında mutlaka 
öğrencileri görürsünüz. Halı sahada, yüzmede öğ-
rencilerimize rastlayabilirsiniz. Bina fiziki olarak 
yeterli olabilir ama yeteri kadar yaşamazsa o bina, 
çocuklarla beraber yaşatılmazsa bir anlamı yoktur.”

“KORİDORLARIMIZ URFA’YI ANLATIYOR”
TED Şanlıurfa Kolejinin bu yıl öğrenci sayısını artır-
dığını ifade eden Şamat, bundan dolayı okul servi-
si sayısını da artırıp daha güçlü hale getirdiklerine 
vurgu yaptı. 
Şamat, yaptıkları yenilikleri ve değişimleri ise şöy-
le anlattı: “Eğitim köşelerimize yenilerini ekledik. 
Özellikle koridorlarımızın bir kısmını Urfa’nın yö-
resel konumlarını, bir kısmını ise ders içeriklerini 
anlatan duvar kağıtları ile kapladık. Bu da okulu-
muzun imajını güçlendirdi. Artık bir koridora gir-
diğinizde hangi derslerin olduğunu duvar kağıdı 
çalışmalarında görebiliyorsunuz. Öğrencilerimizle 
veliler, yeni değişikliğe olumlu tepki verdi. Okula 
gelenler de bu çalışmaları beğeniyor. “

 VELİLER, ÖĞRENCİLERİ YAKINDAN TAKİP EDEBİLİYOR
Bu arada, TED’de öğrencilerin daha yakından taki-
bini sağlamak için kullanılan “K12” adı verilen sis-
tem de ilgi görüyor. Sistemi geçen yıl velilerin yüzde 
80’inin aktif kullandığını dile getiren Şamat, sistem-
de, tüm ödev takibi ile duyuruların yer aldığını ha-
tırlattı. Şamat, “K12 kullanımını yüzde 90’ın üzerine 
çıkarmayı planlıyoruz. Çünkü bu sistem idareciler 
ile öğretmenleri rahatlatıyor.” dedi.

 TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat:
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Okul Öncesi Öğrencilerimiz İlk Mezuniyet 
Coşkusunu Yaşadı 
Okul öncesi programları kapsamında 

öğrencilerin, eğlenerek öğrenmesi ve 
öğrenirken kendini tanıması odaklı eğitim 
anlayışını benimseyen TED Şanlıurfa 
Kolejinde anaokulu öğrencileri ve veliler ilk 
mezuniyet sevincini yaşadı. 

Öğrencilerin oyun merkezli etkinlik ve eğitimler 
ile yaşayarak öğrenme imkânı bulduğu TED Ko-
lejinde düzenlenen yılsonu gecesinde veliler ve 
davetliler keyifli dakikalar geçirdi. Oryantasyon 
(yönlendirme, kılavuzluk) çalışmaları sayesin-
de ilkokula güçlü bir şeklide hazırlanan TED’li 
çocuklar, etkinlik için hazırladıkları birbirinden 
güzel gösterilerle göz doldurdu. 

‘’Öğrencilerimiz, yaşayarak öğrendiler’’
İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşuyla 
başlayan törenin açılışında konuşan TED Şanlı-

ufra Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, okul önce-
si eğitimin, çocukların ilk gerçek sosyal deneyi-
mi olduğunu söyledi. Ailede tüm ilgiyi üzerinde 
toplayan çocuğun okul öncesi eğitim ile  ‘ilgiyi 
ve sevgiyi’ paylaştığı bir döneme geçtiğini ifade 
eden Şamat, “Çocuk anaokuluna her gün belir-
li saatlerde gelip gitmekle ‘düzen’ alışkanlığını 

  Okul Öncesi Öğrencilerimiz Yıl Sonu Etkinliği Düzenledi



TED ŞANLIURFA KOLEJİ BÜLTEN 2018 67

öğrenir. Düzenli arkadaşlıklar edinir. Arkadaşla-
rını aramaya, onlar tarafından aranmaya başlar. 
Paylaşım becerisi artrar. Anne-babası ve ailesi 
dışında yeni insanlarla ilişki kurmayı ve sürdür-
meyi öğrenir. Bu yüzden okul öncesi eğitim çok 
önemlidir..”dedi. 

Anaokulu öğrencileri ilk eğitimlerini tamamladı
Okul öncesi eğitim ile çocuğun ‘kabul etmek ve 
kabul görmek’ gibi sosyal kavramları öğrenme-
ye başladığını vurgulayan Şamat, bu dönemde 
‘yaşayarak ve deneyerek’ büyüyen bireylerin, 
her türlü bilgiyi grupla iletişim halinde benim-
sediğine dikkat çekti. Şamat, konuşmasına şöyle 
devam etti:
“Okul öncesinde çocukların bir çok duyusuna 
hitap edecek bir metot uyguladık. Bu eğitim me-
todu çocuklarda sürekli bir öğrenme isteği ve 
ihtiyacı oluşturdu. TED Şanlıurfa Koleji olarak, 
okul öncesine dair tüm bildiklerimiz ışığında ön-
celikle çocuklarımızın mutlu olmalarını hedefle-
dik. Okul öncesinde almaları gereken becerileri 
edinmeleri konusunda mesai harcadık. Öğrenci-
lerimizin önümüzdeki yıl itibariyle hayatlarında 
yeni bir dönem başlayacak. Çocuklarımızın hak 
ettikleri eğitimi almaları için biz kurum olarak 
gelecek yıla dair hazırlıklarımızı şimdiden yap-
maya başladık. Önümüzdeki yıl özellikle yabancı 
dil öğretmen kadromuzda yeni bir yapılanmaya 

gidiyoruz. Öğrencilerimize ve siz değerli velilere 
gelecekteki eğitim hayatlarında başarılar diliyo-
rum.”
Etkinlikte öğrencilerin sergilediği “Denizciler 
Rondu, Buğdayın Hikayesi, Bu Dünya Bizim, Ata-
türk Tiyatral” gösterileri hayranlıkla izlendi. Ge-
cede, miniklerin yıl boyu okul içindeki anılarını 
anlatan slayt gösterisi davetliler tarafından al-
kışlarla karşılandı.  Renk renk kıyafetler içinde 
geceye katılan öğrenciler, jimnastik gösterisi, şiir 
ve müzik dinletisiyle velileri ve davetlileri mest 
etti. ‘Annem’ şarkısı eşliğinde annelerine sürpriz 
hediyeler sunan öğrenciler, davetlilerle birlikte 
‘’10’uncu Yıl Marşı” söyleyerek, etkinliği tamam-
ladı.
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Eğitim ve öğretimin yanı sıra, kültürel, 
sanatsal ve sportif faaliyetlerle 

öğrencilerin kendi yeteneklerini 
keşfetmelerine olanak tanıyan TED Şanlıurfa 
Koleji, düzenlenen seminerler, söyleşiler 
ve münazaralarla da sosyal yönden 
gelişmelerine katkı sunuyor. Toplumsal 
duyarlılığı ve bilinç düzeyi yüksek nesiller 
yetiştiren TED Şanlıurfa Kolejinin öğrencileri 
bu kez son yıllarda hızla gelişen ve insan 
hayatının her anına etki eden teknolojiyi ele 
aldı. 

TEKNOLOJİYİ MASAYA YATIRDILAR
Teknolojinin hayatımıza etkileri hakkında karşıt 
görüşleri savunan takımların münazarası kıyası-
ya bir rekabete sahne oldu.
Takımlardan biri, cep telefonları, bilgisayarlar, 
internet, televizyon gibi teknolojik cihazlarının 
insan hayatını olumsuz etkilediğini savunurken, 
diğer takım gelişen teknolojinin insan hayatını 
olumlu yönde etkilediği tezini ispat etmeye ça-
lıştı.
Renkli dakikaların yaşandığı münazarada tek-
nolojik cihazların doğru zaman ve yerde kulla-
nılması ile gereksiz vakit geçirmenin insanlar 
üzerindeki etkileri de tartışıldı.

“BAKIŞ AÇILARINI ZENGİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ”
TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, 
öğrencileri münazaralarla hayata hazırladıkları-
nı söyledi. Şamat, düzenledikleri münazaralarda 
amaçlarının öğrencilerin bakış açılarını değiş-
tirmek değil, inandıkları doğruları özgürce ifade 
edebilmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.
Münazara ile öğrencilerin her konu hakkındaki 
fikirlerinin derinleştiğine dikkat çeken Şamat, 
“Bu yol ile çocuklar konulara farklı açılardan ba-
kabiliyor. Münazaralarla öğrencilerimize olayla-
ra bir yönden bakmanın yanlış olacağını öğrete-
rek fikirlerini zenginleştirmelerine katkı sunmak 
istiyoruz” dedi.

TED’li Öğrenciler Teknolojiyi Tartıştı 
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Kütüphane Haftası ve Kitap Defilesi 
Kütüphane Haftası kapsamında, Türkçe 

zümremiz kitabın ve kütüphanelerin 
değerine bir kez daha vurgu yapan güzel bir 
sunum gerçekleştirdi. Türkçe Öğretmenimiz 
Sibel ERSOY ARSLAN’IN sunumuyla başlayan, 
çeşitli kısa film ve videolarla devam eden 

sunum okulumuzdan 47 öğrencinin 47 farklı 
kitabı birkaç dakika anlatarak defile şeklinde 
sunmasıyla son buldu. Program sırasında bu 
kadar çok kitabın içeriğinden haberdar olan 
öğrencilerimiz eğlenerek ve öğrenerek vakit 
geçirdi. 
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Cumhuriyet’in Çocukları 29 Ekim’i Kutladı
TED Şanlıurfa Kolejinde, Cumhuriyet’in 

çocukları, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nı büyük bir coşku ve heyecanla  
kutladı.
Öğretmen, öğrenci ve velilerin, Cumhuriyet coş-
kusunu dolu dolu yaşadığı TED Kolejinde, tüm 
yürekler Cumhuriyet için çarptı.
Milletimizin “kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir 
Türk Devleti” kurmak üzere “ya istiklâl ya ölüm” 
ilkesi ile başlattığı Milli Mücadele’nin eseri olan 
Cumhuriyet’in ilan edildiği gün,  TED Kolejinde 
94 yıl öncesinde olduğu gibi aynı heyecanla kut-
landı. Kutlamalar, Cumhuriyetin kurucusu Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah ar-
kadaşları için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla  başladı.  Öğretmenlerin, Atatürk’ün 

sevdiği şarkılardan derlenen müzik dinletisi ile 
devam eden etkinliklerde, ilköğretim birinci ka-
deme öğrencilerinden oluşan koro birbirinden 
güzel eserler seslendirdiler. Büyük beğeni ile 
dinlenen koronun ardından ay yıldızlı şanlı Türk 
bayraklarıyla ile sahneye çıkan anasınıfı öğren-
cileri ise aerobik gösterisi yaptı. 

VELİLER COŞKUYA KATILDI 
Bu arada, veliler de coşku dolu kutlamada, elle-
rinde ay yıldızlı bayrakları ile yoğun katılım gös-
terdi. Kimi veliler ise sahnedeki çocuklarını cep 
telefonu kameralarıyla görüntüleyerek bu anları 
ölümsüzleştirdi. 
Öğrenci, öğretmen ve veliler, Cumhuriyet kutla-
malarının son bölümünde hep birlikte TED Mar-
şı’nı okudular.

29
EKİM
CUMHURİYET

BAYRAMI



TED ŞANLIURFA KOLEJİ BÜLTEN 2018 71

Enstrüman Eğitimi
Keman insanı derinden etkileyen, eşsiz 

güzellikteki sesiyle, yaylı çalgılar 
ailesinin en önemli üyesidir. 
Sesi, öteki çalgılara göre birçok bakımdan 
insan sesine daha yakındır. Keman çalarken 
kişinin duruşu ve tutuşu en dikkat edilecek 
unsurlardır. Beyin ve beden koordinasyonun-
da keman, notaları algılayan beynin, keman 
yayı tutan el ile tellere basan parmakların 
dansı gibidir. Orkestra ve solo niteliği ile mü-
zik dünyasındaki en önemli enstrümanlar-
dandır.
Piyano, küçük yaşlardan başlayarak öğrenilecek 
muazzam bir enstrümandır.
Algıları çok üst düzeyde açık olan çocuklarımı-
zın, kişiliklerinin temellerinin oluştuğu yıllarda 
tanışacakları farklı sanat etkinliklerinden olum-
lu yönde etkilenecekleri aşikardır. Hatta günü-
müzde çok daha küçük yaşlarda piyano eğitimi-
ne başlanabilmektedir.

TED Şanlıurfa Koleji olarak öğrencilerimizde 
müziksel ve ritmik zekalarını geliştirmeyi ve öz-
güven kazandırmayı hedef aldık. Bu süreçte öğ-
rencilerimiz ile birlikte yıl içinde yaptığımız ça-
lışmalar sonucunda koridor konserleri yıl sonu 
gösterileri gibi bir çok etkinlikte sahne alarak da 
öğrencilerimizin topluluk önünde özgüvenlerini 
artırmak amaçlı çalışmalar yaptık.

MÜZİK

Koridor Konserleri
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Meslek Tanıtımları Yapıldı
Okulumuz Rehberlik Servisi 

öğrencilerimizin kariyer gelişimini 
desteklemek için Kariyer Geliştirme 
Programı kapsamında meslek tanıtım 
günleri düzenledi. Meslek tanıtım gününde 
öğrencilere farklı meslek gruplarını, o 
mesleği yapan kişilerin anlatımlarıyla tanıma 
fırsatı sunularak meslekler konusun da 
bilinçlenmeleri ve öğrencilerimizin doğru 

hedefler belirleyerek kişilik özellikleri, ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda tercih yapmaları 
amaçlanmaktadır. DSİ’den Avukat Şima 
RASTGELDİ İNCİ, Eczacı Hacer AĞAÇ, Hakim 
Mehmet GÜLOĞLU, Uzman Doktor Dilek MİL, 
Makine Mühendisi Ebru ÇETİNER ve İnşaat 
Mühendisi Mustafa ÇETİNER ÖZGÜN Kariyer 
Planlama programımızda öğrencilerimizle 
buluştu. 
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AÇIK SINIF UYGULAMASI
öğrencilerimiz “Mevsimler ve Meslekler” 

konulu açık sınıf uygulamasını anne ve 
babalarına sundular. Bu öğrenme etkinliği 
ortamında çocuklar anne babalarının 
yanlarında olduğunun güveni ve mutluluğu 
içinde başarısı yüksek bir kazanım elde 
ettiler.
Bu etkinlikte öğrencilerimiz grup çalışma bilinci, 
sosyal iletişim, öz güven, bilgi edinme, edindiği 

bilgiyi kullanabilme, kendini toplum karşısında 
ifade edebilme, öz güven kazanma, kültürel an-
lamda gelişim için önemli kazanımlar sağladılar. 
Eğitimde başarıyı artıran aile birlikteliği sağlan-
mış oldu.  
Diğer yönden öğrenciler kendi yetenek ve bece-
rilerini tanıma ve keşfetme fırsatı buldular. Oku-
la davet edilen velilerimiz çocukların başarılı su-
numlarını büyük bir katılımla izlediler.
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Okulumuz Rehberlik Servisi ile 5 Çayı
Anaokulu Anneleri ile Gerçekleşti
Gelecek yıl 5-6 

yaş olacak 
öğrencilerimizin gelişimsel 
özelliklerini,çocukların  
dünyasında oyunun 
önemini, gelecek yıllarda 
yaşayabilecekleri 
durumlar  karşısında 
yapılması gerekenleri 
konuştuk.



TED ŞANLIURFA KOLEJİ BÜLTEN 2018 75

Okulumuzda Eğlenceli Eğitim 
Eğitim ve öğretimi alışılagelmiş kalıpların 

dışına taşıyan TED Şanlıurfa Koleji, bir 
televizyon klasiği olan, ‘Bir Kelime Bir İşlem’ 
yarışmasıyla Türkçe ve matematik derslerini 
öğrencileri için daha da keyifli hale getirdi. 
Öğrencilerin zeka gelişimine destek olabilmek 
amacıyla birçok etkinliğe imza atan TED Şanlıur-
fa Koleji öğrencileri, bu kez televizyon tarihinin 
en eski yarışmalarından birisi olan “Bir Kelime 
Bir İşlem” isimli bilgi yarışmasında ter döktü. 
Sayısal ve sözel kategorilerde yöneltilen soruları 
yanıtlayan öğrenciler, hem zamana hem de ra-
kiplerine karşı mücadele verdi. 
Türkçe ve matematik öğretmenlerinin organize 
ettiği yarışmada, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden 
oluşan 4 gurubun yarıştığı ‘Bir Kelime Bir işlem” 
tatlı bir rekabete sahne oldu. 
Matematik ve dil esasına dayalı yarışmada öğ-
renciler, Türkçeye uygun kelimeler türettiler, iş-
lem sorularında ise; rakamları ve formül bilgile-
rini kullanarak, soruları en seri ve doğru şekilde 
yanıtlamaya çalıştılar. Hem öğrencilerin hem de 
izleyenlerin zihin jimnastiği yaptığı yarışmada, 
TED’liler eğlenerek öğrenme imkanı buldu. 

HER YIL DÜZENLENECEK
TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, 
hedeflerinin nitelikli ve kalıcı bilgilerle donan-
mış nesiller yetiştirmek olduğunu, bunun da an-
cak öğrencinin derse olan ilgi ve sevgisinin art-
masıyla mümkün olacağını söyledi. 
Bu amaçla okulu sevdirmek, dersleri daha ke-
yifli hale getirmek için farklı etkinlikleri hayata 
geçirdiklerini belirten Şamat, televizyon tari-
hinin en sevilen yarışma programları arasında 
yer alan, ‘Bir Kelime Bir İşlem’ isimli yarışma 
organizasyonuyla öğrenciler için Türkçe ve Ma-
tematik derslerini daha da keyifli hale getirmek 
istediklerini kaydetti. Şamat, “5, 6, 7 ve 8. sınıflar 
arasında düzenlenen yarışmada, 4’er öğrenciden 
oluşan 4 grup işlem ve kelime sorularına en doğ-
ru ve hızlı şekilde cevap vermek için mücadele 
verdi. Sadece yarışan öğrencilerimiz değil, izle-
yenler de soruları yanıtlayarak zihin jimnastiği 
yapma fırsatı yakaladı.” dedi. 
Yarışma sonunda bütün katılımcılara sertifika 
verildiğini de belirten Şamat, ‘Bir Kelime Bir İş-
lem’ yarışmasını düzenli olarak her yıl yapmayı 
planladıklarını da sözlerine ekledi. 

  BİR KELİME BİR İŞLEM: Matematik ve Türkçe Soruları Hiç Bu Kadar Keyifli Olmamıştı
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Kalecik Köyü İlkokulu Yenilendi 
‘Sanat Gecesi’ Geliri ile 

Ülke sorunlarına karşı çözüm üreten, 
yüksek ahlaklı, bilimsel düşünen, 

empati kurabilen, iletişim becerileri 
kazanmış, özgüveni yüksek nesiller 
yetiştirmeyi hedefleyen TED Şanlıurfa Koleji, 
gerçekleştirdiği projelerle öğrencilerine 
sosyal sorumluluk bilinci aşılıyor.
Geçen sene “Bir Çift Mutluluk” projesi kapsamın-
da Şanlıurfa’nın dezavantajlı bölgelerindeki köy 
okullarında ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakka-
bı bağışında bulunan TED Koleji, bu yıl Kalecik 
Köyü İlkokulunu yenileyerek, bir sosyal sorum-
luluk projesine daha imza attılar. 
 Hazırladıkları sanatsal aktivitelerin davetiyele-
rinden toplanan kaynak ile fiziki olarak olduk-
ça yıpranmış bir köy okulunun boya, badana ve 
tadilatını yaparak yeni bir çehreye kavuşturan 
TED’li öğrenciler, bu örnek davranışlarıyla arka-

daşlarını sevindirmenin mutluluğunu yaşadılar. 
Öğrencilerin okuldaki çalışmalarına eşlik eden 
TED Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, 
onur duydukları bir sosyal sorumluluk projesini 
daha hayata geçirdiklerini söyledi. Geçen yıl “Bir 
Çift Mutluluk” projesi kapsamında köy okulların-
daki yoksul öğrencilere ayakkabı dağıttıklarını 
hatırlatan Şamat, “Bu faaliyetleri öğrencilerimiz 
tarafından hazırlanan sanat geceleri çerçevesin-
de yapıyoruz. Programın davetiyelerini velileri-
mize veya okul dışarıdaki başka misafirlere sa-
tıyoruz. Buradan toplanan gelirleri bu projelerde 
kullanıyoruz.” dedi. 

Sosyal Sorumluluk Projelerine

Bir Yenisini Daha Eklendi

SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİ
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Aynı amaç doğrultusunda bu yıl Kalecik Köy İl-
kokulunu yenileme kararı aldıklarını ifade eden 
Şamat, “Eski halini de bildiğim okulun fiziksel 
ortamını güzelleştiren öğrencilerim ve velile-
rimle gurur duydum. Fiziksel ortamı iyileştirilen 
okulda çocuklarımız bundan böyle daha olumlu 
koşullarda eğitim-öğretim göreceklerdir. İnşal-
lah sosyal sorumluluk projelerimizi her yıl daha 
da geliştirerek sürdüreceğiz. Öğrencilerimizi bu 
yardımlaşma ve dayanışma kültürle yetiştire-
rek, bir süre sonra artık bu anlamda kendi üret-
tikleri projeleriyle bizlere gelmelerini sağlamış 
olacağız. Bu vesileyle bizlere katkı sağlayan ve-
lilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve 
Kurucu Temsilcimiz Aysun Çakmaklı’ya çok te-

şekkür ediyorum.” diye konuştu. 
TED Şanlıurfa Koleji Kurucu Temsilcisi Aysun 
Çakmaklı ise, Büyük Önder Mustafa Kemal Ata-
türk’ün yol göstericiliğinde kurulan ve Cum-
huriyetle birlikte büyüyen TED’in çevresindeki 
sorunlara karşı duyarlı, dünya vatandaşlığı viz-
yonuna sahip gençler yetiştirdiğini kaydetti. 
Kalecik İlkokulu Öğretmeni İlknur Yurdusev ise 
daha önce okulun fiziksel ortamının önceki ha-
linin oldukça yıpranmış bir durumda olduğuna 
dikkat çekerek, “Zor şartlarda eğitime devam 
ediyorduk. Okulumuza yaptıkları tadilat dolayısı 
ile TED Kolejine teşekkür ediyoruz.” şeklinde ko-
nuştu.

Kalecik İlkokulu’nun yeni hali 
güzel oldu.
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Okulumuz Geleceğe Işık Tutuyor
Okulumuz; Kütüphane Haftası kapsamında, 

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü katılımıyla 
gerçekleşen “Eyyübiye Okuyor” isimli projeye 
destek oldu. Çocuklarımız yüzlerce kitabı 
Eyyübiye Hacıbozanoğlu İlkokulu/Ortaokulu 
öğrencileriyle paylaştı. Kitap teslimi sonrası 

adı geçen okulda Türkçe Öğretmenimiz Sibel 
ERSOY ARSLAN kitap farkındalığına yönelik 
bir sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrasında 
da kitap tanıtımları yapan öğrencilerimiz 
yeni arkadaşlarına destek olmanın ve 
farkındalık yaratmanın sevincini yaşadılar.  

Ey
yü
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r

SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİ
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TED’li Minikler 
“İyilik Yaptılar 
İzi Kaldı” 

Minik kalplerinde kocaman yürekler taşıyan 
TED’li öğrenciler, sınıf öğretmenlerinin öncü-
lüğünde hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında, aileleri ile birlikte dar gelirli 
ailelerin çocukları için hediyeler aldılar.
Minik yürekler, aldıkları  oyuncaklar ve giyim 
eşyaları ile  Şanlıurfa’nın Çift Kemer ve Yığınak 
Anaokullarından eğitim gören öğrencileri ziya-
ret ettiler. TED’in iyi yürekli öğrencileri,  önce 
ziyaret ettikleri öğrencilerle tanıştı, kaynaştı, 
ardından da beraberlerinde getirdikleri hediye 
çantalarını armağan ettiler.
Her çocuğun sahip olma arzusu taşıdığı oyun-
caklar ve soğuk kış günlerinde kendilerini ısıta-
cak giysilerle adeta bayram sevinci yaşayan öğ-
rencilerin sevinçleri adeta gözlerinden okundu. 
Onlarla yardım elini uzatan TED’li öğrenciler ise 
dostluğun, kardeşliğin ve paylaşmanın mutlulu-
ğunu yaşama imkanı buldular. 

dostluğun, kardeşliğin ve paylaşmanın mutlulu-
ğunu yaşama imkanı buldular.

“YARDIMLAŞMANIN GÜZELLİĞİNİ ÖĞRETİYORUZ”
Öğrencilerin okul  ziyaretlerine eşlik eden TED 
Şanlıurfa Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, aka-
demik başarının yanı sıra öğrencileri toplumsal 
duyarlılık bilinciyle yetiştirmenin okullarının 
eğitim ilkeleri arasında yer aldığını anımsata-
rak, “TED Şanlıurfa Koleji olarak öğrencilerimizi 
sadece bilimsel verilerle donatmıyoruz. Aynı za-
manda onları, yaşadıkları kente, topluma, çevre-
lerine ve kültürlerine karşı hassasiyet sahibi bi-
rer birey olarak yetiştiriyoruz. Yardımlaşmanın, 
paylaşmanın,  ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın 
güzelliklerini öğretiyoruz.” dedi.

Sosyal sorumluluk uygulamalarıyla  
topluma duyarlı nesillerin yetişmesine 

özel önem veren TED  Şanlıurfa Kolejinin 
okul öncesi öğrencileri, “İyilik Yap 
İzi Kalsın” projesiyle, kentin en ücra 
köşesindeki okullarda eğitim- öğretim 
gören ancak, kendileriyle aynı imkana 
sahip olamayan yaşıtlarına yardım elini 
uzattılar. Aldıkları oyuncak ve 

giysilerle dar gelirli aile 
çocuklarını sevindirdiler. 

SOSYAL SORUMLULUK
PROJELERİ
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Kulüp çalışmalarına düzenli katılan öğrencinin 
kendine ve çevresine karşı güven duygusu ar-
tar. Planlı çalışma alışkanlığı, zamanı etkin ve 
verimli kullanma alışkanlığı kazanırlar. Farklı 
sınıfların bir araya geldiği bu çalışmalarda birbir-
lerine karşı saygılı, hoşgörülü olmayı öğrenirler. 
Kulüp çalışmaları başkaları ile iş birliği içinde 
çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme 
becerisini kazanırlar. Grupla yapılan görevleri ta-

mamlamak için istekle çalışabilme ve gruba kar-
şı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve 
becerilerin kazandırılmasına yardımcı olur. 
Her yıl olduğu gibi ilkokul ve ortaokul kademe-
lerinde spor, müzik, sanat ve diğer alanda olmak 
üzere birçok kulüp programı çalışmaları devam 
edilmektedir.

Kulüp çalışmaların öğrencilerin gelişimi 
ile ilgili birçok faydası bulunmaktadır. 

Öğrenciler kulüp çalışmaları sayesinde 
kendilerini tanırlar, yeteneklerinin farkına 
varıp geliştirirler,  toplumun yarına olacak 
çalışmalarda bulunurlar.

Kulüp 
Çalışmaları 
veFaydaları
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Third grade students found 
information about a 

celebration in the world and 
they made and decorated a 
parade mask, and also they 
shared information with a 
group and they described it 
to the class. They used their 
creativity and they completed 
their projects. 

TED’li Öğrenciler Maske Tasarladılar
Üçüncü sınıf ögrencilerimiz Let’s 

Celebrate (hadi kutlayalım) 
ünitesinin bitirme projesi olan 
gösteride kullanılan maskeleri 
yaptılar, dünyada kutlanan festivaller 
hakkında bilgi toplayıp, hangi 
festivale katılacaklarına dair karar 
verip yaratıcılıklarını kullanarak 
maskelerini tasarladılar.
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Yıl boyunca resim yapmayı 
seven ve bunu sergilemek 

isteyen öğrencilerimizle kişisel 
veya grup sergileri düzenlenir. 
Küçük yaşlarda sergi kültürünü ve 
heyecanını deneyimlerler. 

RESİM
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Görsel Sanatlar
‘’Sanatın görevi duyguları arıtmaktır.’’ der Aris-
totales, peki nedir bu arınmak? Gün içinde ma-
ruz kaldıklarımızı düşünelim, dünyanın kötü 
gidişatını getirelim aklımıza. Savaşlar, ölümler, 
hastalıklar… İşte tam bu noktada sanat devreye 
girmelidir. Kulağımıza güzel bir melodi çalın-
mazsa, bir Van Gogh tablosunu izleyip anlamaya 
çalışmazsak, Nazım Hikmet okumazsak bunca 
şeye dayanabilir miyiz? Sanmıyorum. Görsel Sa-
natlar ve dahi tüm sanat dalları bu kötülüklerden 
arınalım diye var ve sanatın bir ihtiyaç olduğunu 
söylersek yanlış bir fikri savunmuş olmayız.

Temel tasarım ilkeleri, görsel öge bilgilerinin 
yanı sıra Görsel Sanatlar, bakmaktan ziyade 
görmeyi öğretir. Gördüğümüzü anlamlandırma-
yı, eleştirel düşünmeyi öğretir. Bu öğreti bireye 
kendinden farklı bir dünyanın var olduğunu ve 
bu farklılıklara saygı duyulması gerektiği bi-
lincini de edindirir. Görsel Sanatlar dersleri ile 
birlikte dünyaca ünlü sanatçıların bakış açıları-
nı öğrenen, en güzel eserlerini gören bir göz ve 
zihin, dünyaya artık daha farklı bir pencereden 

bakacaktır. Estetik bilinci gelişecek, güzel olanı 
ayırt edecektir. 

TED Şanlıurfa Koleji Görsel Sanatlar Zümresi 
olarak ilk hedefimiz iyi ve mutlu bireyler yetiş-
tirmek. Çocuklarımız TED çatısı altında hayal 
dünyaları köreltilmeden üretirler. Çizdikleri re-
simlerdeki yeşil bulutlar ve mor ağaçlara ‘’yeşil 
gökyüzü olur mu hiç, bu nasıl ağaç, bunlar ger-
çekçi değil’’ tepkisi almadan, iç dünyalarına du-
yulan saygı ile gelişirler, yaratıcı düşünme konu-
sunda sonsuz destek görürler.

Estetik bir bilince sahip, sanat kültürü ve bilgi-
si olan, yaratıcı düşünmekten çekinmeyen, em-
pati duygusu gelişmiş, farklılıklara saygı duyan, 
hayatı boyunca her ne işle iştigal olursa olsun 
onu en güzel şekilde yapması gerektiğini bilen, 
mutlu ve iyi bireyler yetiştirmek için TED’deyiz, 
TED’liyiz. 

Sanatla kalmanız dileğiyle.
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BAŞARILARIMIZ
HALK OYUNLARINDA

İL ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Şanlıurfa ‘da Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen okullar arası Halk oyunları 
müsabakasına Halk Oyunları kulübümüz adeta 
damga vurdu. Gap Arena ‘da düzenlenen yarışmada 
okulumuz Halk Oyunları kulübü il üçüncüsü oldu.
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RESİM YARIŞMASINDA

BEYİN OLİMPİYATLARINDA

İKİNCİLİK VE  

BİRİNCİLİK 

ÜÇÜNCÜLÜK

Şanlıurfa Bilim ve 
Sanat Merkezinin il 

genelinde düzenlediği Beyin 
Olimpiyatları yarışmasında 
37 ortaokul ve 74 öğrenci 
arasından  finale kalan 
öğrencilerimiz yapılan final 
yarışmasında Şanlıurfa 
Beyin Olimpiyatları 
birinciliğini elde etmişlerdir. 
TED Şanlıurfa Koleji olarak 
öğrencilerimiz Eren İşlek 
ve İbrahim Billurcu’yu 
tebrik ediyor başarılarının 
devamını diliyoruz.
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TED Şanlıurfa Koleji yıldız erkekler 4 altın madalya, 1 gümüş, 1 bronz madalya, alarak 
okulumuzu gururlandırmışlardır. Okulumuz Şanlıurfa Yıldız Erkeklerde Kurbağalama 

Teknik İl Birincisi olmuştur.  

YÜZME ŞAMPİYONASINDA
4 ALTIN 1 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA

Şehrimizde düzenlenen “Sen Yaz Urfa Okusun” adlı öykü 
yarışmasına katılan üç öğrencimizin eseri, yarışmaya 

katılan 159 öykü arasından seçilerek dereceye girdi. Basılacak 
olan kitapta yerlerini alacak öykülerimiz şehirdeki okulların 
kitaplıklarında yerlerini alacak. Yaratıcı Yazarlar Kulübü öğrencilerini 
ve kulüp öğretmenlerimizi tebrik ediyor, küçük yazarlarımızla gurur duyuyoruz.

‘SEN YAZ URFA OKUSUN’
3 ÖĞRENCİMİZ DERECEYE GİRDİ

ÖYKÜ YARIŞMASI
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Okulumuzda öğrencilerimiz anaokulundan 
6. sınıfa kadar haftada bir saat satranç dersi 

görmektedirler. Bununla birlikte ilkokul ve orta-
okul öğrencilerimiz haftalık kulüp saatlerinde 
satranç kulübünü seçerek 2 saatlik kulüp faa-
liyetini Satranç Kulübünde yürütebilmektedir. 
Satranç Kulübü öğrencilerimizin bilişsel bece-
rilerini geliştirerek, problem çözme becerilerini 
kazandırmayı hedeflemektedir. Ayrıca öğrenci-
lerimiz kulüp faaliyetleriyle yıl içerisinde yapıla-
cak olan Satranç turnuvalarına hazırlanmakta-
dırlar. Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimiz 
çeşitli turnuvalara katılmış, gerek bireysel ola-
rak gerek takım olarak önemli başarılar kazan-
mışlardır. Bu başarılardan bazıları şunlardır:

Abdullah Aras Çelik 2011 Doğumlu Erkekler 
Kategorisinde Şanlıurfa 4.’sü oldu.

Mustafa Alper Kalaycı 2009 Doğumlu Erkekler 
Kategorisinde Şanlıurfa 2.’si oldu.

Deniz Can Bingöl 2009 Doğumlu Erkekler 
Kategorisinde Şanlıurfa 7.’si oldu.

Narin Mamir 2008 Doğumlu Kızlar Kategorisinde 
Şanlıurfa 3.’sü oldu.

Gökay Serenbay 2008 Doğumlu Erkekler 
Kategorisinde Şanlıurfa 3.’sü oldu.

İbrahim Erkan Özakıncı 2006 Doğumlu Erkekler 
Kategorisinde Şanlıurfa 2.’si oldu.

Medzan Şirin 2006 Doğumlu Erkekler 
Kategorisinde Şanlıurfa 5.’si oldu

Medzan Şirin, İbrahim Erkan Özakıncı, Eren Palalı, 
Gökay Serenbay, Yusufcan Bucak’tan oluşan Okul 

Sporları Küçükler Takımı Şanlıurfa 2.’si oldu.

10-11 Mart 2018 Yeşilay Satranç Turnuvası 
Küçükler Kategorisi Yusuf Havlioğlu Şanlıurfa 4., 

Ahmet Emre Güloğlu 6., Gökay Serenbay  7., Deniz Can 
Bingöl 10.’su oldular.

10-11 Mart 2018 Yeşilay Satranç Turnuvası 
Yıldızlar kategorisinde Yusuf Yoğun 5. , Hüseyin 

Orhun Bingöl 6.,  Eren Palalı 7., Medzan Şirin 8., İbrahim 
Erkan Özakıncı 9. olmuştur.

Ayrıca öğrencilerimiz katıldıkları 29 Ekim 
2017 Satranç Turnuvasında ve 9-10 Aralık 

2017 Yıldızlar İl birinciliği turnuvasında  ilk 10 
içerisinde çeşitli dereceler almışlardır. 

5-6 Mayıs Siverek Belediyesi Gençlik Turnuvası  
Yıldızlar Kategorisinde Medzan Şirin 2. İbrahim 

Erkan Özakıncı 4.  oldular.

SATRANÇ TURNUVALARI
BAŞARILARIMIZ
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Kuruluşumuzun 
2. Senesinde 
antrenmanlarına yoğun 
bir şekilde devam 
eden Basketbol Kız 
–Erkek takımlarımız 
geçen sene olduğu 
gibi bu sene adından 
söz ettirdi. Okul 
takımlarımız dışında 
1. Sınıftan 8. Sınıfa 
kadar 180 öğrencimiz 
Basketbol Eğitimi 
alarak Basketbol 
branşında Şanlıurfa’nın 
en kapsamlı en iyi 
Basketbol Eğitimi 
veren okul olmayı 
başarmıştır.

Bu sene 
gerçekleştirilen 

okullararası resmi 
müsabakalarda Küçük 
Erkekler Takımında il 
2.’si, Kızlar Takımında 
il 4.’sü dereceleriyle 
madalya ve kupa 
kazanarak 2. senemizde 
büyük bir başarı 
sağladık.

BE
DE

N 
EĞ

İTİ
Mİ

 &
 SP

OR BASKETBOL

BASKETBOL
K. ERKEKLER 2. LİK

K. KIZLAR 4. LÜK



TED ŞANLIURFA KOLEJİ BÜLTEN 2018 89

BE
DE

N 
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İTİ
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OR Geçen sene  Şanlıurfa il 1.si olarak  
bölge finallerinde de  şampiyon 

olan, Türkiye finallerine giderek 
büyük bir başarıya imza atan tenis 
takımımızın bu sene de çalışmalarına 
tüm hızıyla devam ederek okullar 
arası müsabakalarda okulumuzu 
başarılı bir şekilde  temsil etmiştir.

Okul takımları haricinde ilkokul 
kademesi  1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar 
öğrencilerimiz  tenis eğitimi almaya 
devam etmektedir.

TENİS
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2. senemizde Okulumuzun yüzme takımı 
olarak faaliyet gösteren sporcularımız 

ilk sene yüzme yarışmalarına TED Şanlıurfa 
Koleji olarak damga vurdu. 

Sporcularımız sırt üstü teknikte serbest 
stil tekniğinde kurbağalama tekniklerinde 
altın madalyalar alarak okulumuzu bölge 
şampiyonasında temsil etmişlerdir .

YÜZME

TED Şanlıurfa Koleji olarak beden eğitimi 
derslerimiz her ögrencimizin sportif olarak 
branşlaşması için her ay farklı sportif  
branşlara göre işlenmektedir bu sene 
derslerimizde  basketbol kort tenisi, masa 
tenisi, futsal, yüzme, futbol, badminton, 
voleybol, koordinasyon ve fiziksel gelişim 
çalışmaları eğlenceli oyunlar ile birleştirilerek 
peryodik şekilde derslerimizde uyguladık. 
Farklı branşlar derslerimizde uygulanarak 
öğrencilerimizin yetenekleri belirlenerek okul 
takımlarımıza yönlendirilmektedir. 

Önümüzdeki seneden itibaren  Okul 
öncesinden başlayarak   öğrencilerimizin 
boy kilo el pençe kuvveti gibi  fiziksel 
gelişimlerine etki edecek fiziksel gelişim 
karneleri oluşturularak fizyolajik olarak doğru 
spor branşına yönlendirmeye devam edeceğiz.

BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİMİZ
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Öğrencilerimizin

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize 
karnelerini takdim etti. Karnelerini 

alırken büyük heyecan yaşayan 
öğrencilerimiz yapılan törenin ardından 
tatile merhaba dediler. Kolejlilere iyi 
tatiller diliyoruz.

KARNE HEYECANI
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TED MEŞALELERİ GELECEĞİ 
AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR
Ahlaklı ve etik değerlere bağlı, dünya 

sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm 
üretme bilinci yüksek, çevreye duyarlı, 
sosyal sorumluluk bilincine sahip, nitelikli 
bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda 
eğitim faaliyetlerini sürdüren TED Şanlıurfa 
Kolejinde mezuniyet coşkusu yaşandı. 
Modern eğitim anlayışını sanatsal, sosyal ve 
sportif faaliyetlerle taçlandıran TED Şanlıurfa 
Kolejinde 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 
mezun olan öğrenciler için kep atma töreni dü-
zenlendi. Kolejin Konferans Salonunda gerçek-
leştirilen ve öğrencilerin ellerindeki meşalelerle 
sahnede yerini aldığı tören, saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı’nın okunmasıyla başladı. 

“ÜLKENİN GELECEĞİNE YATIRIM”
Programın açılış konuşmasını yapan TED Şan-
lıufra Koleji Müdürü Arif Kemal Şamat, kurum 
olarak nitelikli eğitim ve öğretimin yanında; 
özgüveni yüksek, iletişim becerileri gelişmiş, 
toplumda söz sahibi olabilecek bireyler yetiştir-
menin ülkenin geleceği açısından yapılabilecek 
önemli yatırım olduğunu söyledi. 
Bilimsel düşünen, yaratıcı çözümler sunan, Ata-
türk ilkelerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, 
ulusal değerleri özümsemiş, yeni fikirlere açık, 
kişisel sorumluluk duygusuna sahip nesiller ye-
tiştirmeyi ilke edinen TED Kolejinden, 31 öğren-
ciyi sekizinci sınıftan mezun etmenin sevincini 
yaşadıklarını belirten Şamat, “Başöğretmeniz 
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Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleriyle yanan TED 
meşalesi mezun öğrencilerimizle daha da parla-
yarak nesilden nesile aktarılmaya devam ede-
cektir.” dedi. 
Gece gündüz demeden büyük fedakarlıklarla ço-
cuklarına emek veren velileri kutlayan Şamat; 
“Velilerimiz,  evlatlarının 8’inci sınıfı bitirip, artık  
genç liseliler yoluna adım atmalarına şahit olma-
nın haklı gururunu yaşıyor. Bizlere güvenen, TED 
meşalesinin birer taşıyıcısı olma tercihinde bulu-
nan bütün velilerimize teşekkür ediyorum. Bun-
dan sonraki süreçte de çocuklarımızın eğitimleri 
için vereceğiniz emeklerin onların başarılarıyla 
taçlanmasını diliyorum.” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE NOBEL ÖDÜLLÜ SANCAR’IN 
SÖZLERİYLE DERS
Eğitim–öğretim sezonunda öğrencilerin nitelikli 
eğitimleri için üstün performans gösteren öğret-
menlere de teşekkür eden TED Şanlıurfa Koleji 
Müdürü Arif Kemal Şamat, liseye geçen öğrenci-
lere şu sözlerle seslendi:
‘’TED’in hiç sönmeyen eğitim meşaleleri siz öğ-
rencilerimiz, her zaman kendinize, ailenize ve 
milletimize yakışan davranışlar sergileyin. Du-
ruşunuzu hiç bozmayın, ayağınız yerde, yüreği-
niz yüksekte olsun. Hiçbir zaman ümitsizliğe ka-
pılmayın. Sizlere emek verenleri unutmayın. Her 
mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. 

Cumhuriyetimizin ve TED’in kurucusu Başöğret-
men Atatürk ‘Gençler, cesaretimizi güçlendiren 
ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz 
terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan 
sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.’ diyor. 
Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli öğrencile-
rime bundan sonraki eğitim hayatında başarılar 
diliyorum.”
Müdürü Arif Kemal Şamat’ın konuşmasından 
sonra TED Koleji okul birincisi Orhan Münir Pala-
lı’ya plaket verildi. Yıl içerisinde çekilmiş fotoğraf 
ve videolardan oluşan slayt gösterisi, mezunlara 
sertifikalarının verilmesi ve pastasının kesilme-
siyle devam eden tören öğrencilerin konfetiler 
eşliğinde kep atmalarıyla son buldu.
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SINAVLARDA YAŞANAN KAYGININ AZALTILMASINA YÖNELİK  
VELİLERE ÖNERİLER

Kaygı, öğrenmenin ve öğrendiğini 
kullanmanın önündeki en önemli 

engeldir.
    Kaygısı artan, sınava olduğundan farklı anlam-
lar veren öğrenciler için her sınav bir “kriz”dir. 
Kendisini ispatlaması gereken, değerli olduğunu 
herkesin görmesi gereken ve mutlaka kazanıl-
ması gereken bir savaş.
Bu duygularla sınava hazırlanan genç, her bir 
sınavı, hatta her bir çalışma testini, kazanılması 
gereken bir savaş olarak görecek, yapamadığı 
her bir soruyu kaybedilmiş bir savaş olarak yo-
rumlayacaktır.

ÇOCUĞUN KAYGISINI AZALTMAYA YÖNELİK 
ÖNERİLER
 • Kaygı bulaşıcı bir duygudur. Çocuğunuzun ge-
leceği konusundaki endişeleriniz çocuğunuza 
yansır. 
• Bu nedenle öncelikle aileler kaygılarını azalt-
maya çalışmalıdırlar. 
• Yoğun kaygı yaşayan kişiler geleceği düşün-
mekten bugünü kullanamazlar. Sizin sınav so-
nucu ile aşırı meşgul olmanız, çocuğunuzun da 
bu yönde meşguliyetini arttıracaktır. 
•  Çocuğunuza yardımcı olmak için çocuğunu-
zun bugünkü yaptıkları ile ilgilenebilirsiniz. 
• Beden dili ve ses tonu ile verdiğiniz mesajlara 
dikkat edin. 
• Sözlerini, beden dili ve ses tonları desteklemi-
yorsa yani ağızlarından çıkan ile bedenlerinin 
söylediği çelişiyorsa öğrenci daha çok beden di-
line dikkat edecektir
• En az şu kadar net yapmalısın. ‘’Kimya ve bi-
yolojiden ful yapmalısın.’’ Başarılı olmalısın.’’ 
Kendini dersine vermelisin. ’’ Bu yıl mutlaka ka-
zanmalısın’’ vb. türünden zorunluluk ifade eden 
cümleler öğrencinin kaygısının artmasına neden 
olmaktadır. 
• Bu tür zorunluluk ifade eden sözleri mümkün 
olduğunca az kullanmaya çalışın.

• Çocuklarınıza tekrar tekrar ders çalış demeyin. 
Sorumluluğunu bilen ve sınavlara hazırlanan öğ-
renciler için ailelerin uyarılarına ihtiyaç yoktur. 
•  Bazı öğrenciler bu nedenle kendisi için değil aile-
si için ders çalışması gerektiği düşüncesine kapılıp 
daha yoğun kaygı hissedebilir. Ya da ailesine tepki 
göstererek ders çalışmayı aksatabilir. 
 • Negatif motivasyondan uzak durun.   Bazı anne 
babalar çocuklarının motivasyonunu artırmak 
için; “bu gidişle sen asla kazanamazsın”, “yata yata 
sınav kazanılmaz” “bu kadar çalışmayla kazana-
mazsın“, “bu kafayla gidersen zor kazanırsın” gibi 
sözler söylerler. 
• Gereğinden fazla fedakarlıktan kaçının ve bunla-
rı hatırlatmayın. Örneğin bir yıl boyunca eve misa-
fir çağırmamak, evde televizyonu açmamak gibi. 
•  Öğrenci bu durumu ailemin bu fedakarlıklarına 
yanıt vermek zorundayım biçiminde düşünerek 
daha fazla kaygılanabilir.
• Çocuğu sınavlara hazırlanan bazı aileler kendi 
yaşamlarını bir kenara bırakarak çocukları için 
uğraşmaya başlamaktadırlar. Kendi hayatınızı 
unutmayın. 
 Örneğin, çocuğuna daha fazla yardımcı olmak için 
annenin işinden ayrılması, annenin çocuğunu sı-
nav salonlarının kapısında beklemesi. 
• Çocuğunuzdan beklentilerinizde gerçekçi olma-
ya çalışın.
 Örneğin, sözel yeteneği olan bir öğrencinin sayısal  
alandan bir bölüm kazanmasını beklemeyin. 
• Beklentileriniz ile çocuğunuzun yapabilecekleri 
birbiriyle uyumlu olursa çocuğunuz daha az kaygı 
yaşayabilir. 
• Bu zor dönemde çocuklarınıza anlayışlı ve des-
tekleyici davranın. Kaygının yoğunlaşması ile bir-
likte çocuklarınız kendilerini daha çaresiz ve çö-
zümsüz hissedebilirler. 
•  Daha önceden kızmadıkları şeylere şimdilerde 
daha sert tepkiler gösterebilirler. 
• Çocuğunuzu hiçbir zaman başka çocuklarla kı-
yaslamayın. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik
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 “Dayının kızı fen lisesine girdi, sen de oraya gir-
melisin“, “Teyzenin kızı hukuk fakültesini kazan-
dı, havasından yanına varılmıyor, aman bizi mah-
cup etme.” vb. türünden yaklaşımlar çocuğunuza 
zarar verebilir. 
• Çocuğa, sınavların onun kişiliğini değerlendiren 
bir ölçü olmadığı, kazanmak kadar kaybetmenin 
de hayatın bir parçası olduğu, hayatın sonu olma-
dığı anlatılmalıdır. 
• Çocuğunuzu taktir edin. Çocuğunuzun, sürekli 
olumsuz yanlarını, yapamadıklarını vurgulamak 
yerine, olumlu yanlarını görmek onun kendisine 
olumlu bakmasını kolaylaştırır.
• Sık sık eleştirmek yerine, geçmişteki başarıları-
nı onaylayın. Olumlu yanlarını ve çabalarını tes-
pit ederek övün.
• İyinin düşmanı mükemmeldir. Sizin beklenti-
leriniz; çocuğunuzun mükemmel olması olabilir. 
Ancak bu, iyiye sevinip mutlu olmanıza engel ol-
mamalıdır.
•  Öğrenci bir dönem okulda takdirname almamış 
olabilir ama bu onu aldığı teşekkür belgesinden 
dolayı tebrik etmeniz için bir engel değildir. Bu 
onu daha başarılı olma konusunda motive eder. 
• Çocuk, konuşurken konuşması asla bölünme-
meli ve onun adına konuşulmamalıdır. 
• Çocuk, söylediği veya hissettiği şeyler için sor-
gulanmamalı “ bu şekilde hissetmemelisin” diye-
rek duyguları düzeltilmeye çalışılmamalıdır
• Öğrenci sınavda başarılı olamazsa yaşayacağı 
durumu bir ceza gibi göstermeyin.
“Eğer kazanamazsan, falan okula gidersin.” gibi 

sözler onun gideceği okulu, yapacağı işi sevme-
sine imkan bırakmaz. 
 Çocuğun eğitim alabilmesi ve yararlanabilmesi 
ancak okulunu ve eğitimi sevmesiyle mümkün-
dür.
• Birbirinize bağlılığın amaç, sınavın araç oldu-
ğunu unutmayın. Çocuğunuzun ders çalışması ve 
sınavda başarılı olması uğruna onunla ilişkileri-
nizi tehlikeye atmayın.  
•  Çocuğunuzun başarısı için maddi-manevi fe-
dakarlık yaptığınız doğrudur. Karşılık beklemek 
de en doğal hakkınızdır. Çocuğunuz, gayret sarf 
ettiği halde eğer sonuç istediğiniz gibi değilse, 
elinden gelenin o kadar olduğunu  kabullenin.
•  Çocuğun değerini sınavdaki başarısıyla eş tut-
mak, sonuçlarla ilgili olarak korkutmak, tehdit 
etmek, “sen hele bir kazanama, o zaman görüşü-
rüz” ya da, ‘’aile dostlarımızın hepsine rezil olu-
ruz” gibi ifadeler gencin motivasyonunu değil 
kaygısını arttırır. 
•  Çocuk, ailesinin ve başkalarının gözünde ken-
disinin değil, sınavdaki başarısının önemli ol-
duğunu düşünür ve sınava gerçek dışı bir anlam 
yükler. 
• “Sen bizim evladımızsın. Seni seviyoruz ve hep 
seveceğiz.” şeklinde açıklamalar yaparak öğren-
ci rahatlatılmalıdır. 
•  Bu rahatlama, öğrencinin sınavda daha iyi per-
formans göstermesini sağlayacaktır.
•  Öğrenci, ailesinin sevgisini kazanmak için özel 
bir gayret sarf etmek zorunda olmadığını anlaya-
caktır. 
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