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FENBEG BAŞARILARI BİLİM ŞENLİĞİ 19 MAYIS ETKİNLİKLERİ

TED İZMİR KOLEJİ MAYIS AYI BÜLTENİ

MASAL VE YOGA 
ATÖLYESİ

CERN GEZİSİ

 TÜM ÖĞRENCILERIMIZI KUTLUYORUZ! 
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ETKİNLİKLER  

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı okulumuz spor salonunda öğrencilerimizin spor ve dans 


gösterileri ile coşkuyla kutlandı.  
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Yurtdışı Üniversite Kabullerimiz Gelmeye Devam Ediyor...

Serra Türkmenoğlu  
University of Bristol  
Mathematics  

Birleşik Krallık coğrafyasında batı kıyısında yer alan ve en 
güzel şehirlerinden biri olan Bristol’da bulunan University 
of Bristol, 2022 QS Dünya Üniversite sıralamasında dünya 
genelinde 62. ve Birleşik Krallık'ta 10. sırada yer alır ve 
sağladığı birinci sınıf eğitimiyle uluslararası düzeyde 
tanınan bir üniversitedir. University of Bristol’da eğitim 
gören 25.000 öğrencinin yaklaşık dörtte biri Birleşik Krallık 
dışındandır ve yabancı öğrenciler, Bristol'ın küresel 
öğrenci topluluğunun önemli bir parçasıdır. Bristol, Birleşik 
Krallık’taki işverenler için en çok tercih edilen 4. 
üniversitedir ve mezun istihdam edilebilirliği konusunda 
ülkedeki en iyi 10 üniversite arasındadır . Bu durum, 
üniversitenin özel kariyer hizmeti ekibiyle beraber 
öğrencilerin kariyerlerinde ihtiyaç duyacakları öz güven, 
beceri ve deneyimlerle mezun olmalarını sağlamaktadır. 

Bu saygın üniversitenin matemetik bölümünde okumaya 
hak kazanmış öğrencimiz Serra Türkmenoğlu’nu tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz 

Haktan Özfiliz  
Simon Fraser University  
BASC Engineering Science 


Kanada’nın British Columbia eyaletinde yer alan Simon 
Fraser Üniversitesi, Vancouver, Surrey ve Burnaby’de 3 
fa rk l ı kampüsü bu lunan b i r dev le t a raş t ı rma 
üniversitesidir.  Yakın zamanda 50.yılını kutlayan ve genç 
bir üniversite olan Simon Fraser Üniversitesi, dünya 
çapında büyük yankı uyandırmış ve özellikle İşletme ve 
Bilgisayar Bilimleri dalında kendini kanıtlamış bir 
üniversitedir. 28.000 öğrencisiyle uluslararası anlamda 
büyük ilgi görmekte olup yaklaşık 100 ülkeden öğrenci 
almaktadır. Simon Fraser Üniversitesi Times Higher 
Education’a göre dünya üniversiteleri sıralamasında 
251-300 aralığında, genç üniversite sıralamasında 27. 
Sırada yer almaktadır. QS World Rankings e göre ise 264. 
Sıradadır.  Öğrenimini bu seçkin üniversitede devam 
ettirmeye hak kazanmış öğrencimiz Haktan Özfiliz’i 
kutluyor, başarılanın devamını diliyoruz.

Eylül Eren   
Tilburg University   
Psychology  

Tilburg Üniversitesi, Hollanda'da bulunan başarılı bir 
eğitim kurumudur. İktisat, işletme, hukuk, sosyal bilimler, 
iletişim, kültür ve din alanlarında İngilizce eğitim verilen 
çok sayıda lisans, yüksek lisans ve araştırma master 
programı sunar. Misyonu, öğrencilerine ve fakültelerde 
görevli çalışanlara potansiyellerini gerçekleştirme 
yönünde ilham vermek ve böylelikle etraflarındaki 
toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaktır. Üniversite 
aynı zamanda uluslararası yönüyle de tanınmaktadır, 
2021senesi öğrenci dağılımına göre,  85 farklı ülkeden 
öğrenci bu kurumda öğrenim görmektedir. Üniversitenin 
sınırlı sayıda öğrenci aldığı psikoloji bölümününün kabul 
şartları oldukça zorludur.  Bu bölümde okumaya hak 
kazanmış değerli öğrencimiz Eylül’ü kutluyor ve 
başarılarının devamını diliyoruz
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BAŞARILARIMIZ 

Tü rk i ye Ak ı l ve Zekâ Oyun la r ı 
Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 
4.Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası’nda 
ilçe finallerinde ortaokul “Kulami” 
kategorisinde 6. sınıf öğrencimiz Ali Efe 
ÖZKAYA turnuvayı ilçe 1.si olarak 
tamamlayarak il finallerine katılmaya 
hak kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik 
eder, başarılarının devamını dileriz.

‘’Orhan Veli gözlerini kapatıp 
İstanbul’u dinledi. Bizler gözlerimizi 

kapatsak şehrimiz bize 
ne fısıldar?’’  cümlesinden yola 

çıkarak TED Antalya Koleji 
tarafından düzenlenen baskı resim 

yarışmasında okulumuz 5C 
sınıfından İlce BEŞEL 1.lik ödülünü 

kazanarak bizleri çok sevindirdi. 
Kendisini başarısından ötürü tebrik 

ediyor ve devamını diliyoruz.

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul 
Spor Faliyetleri Programında yer alan, 

16-17 Mayıs 2022 tarihinde İzmir 
İlinde düzenlenen Yelken Türkiye 

Birinciliği Yarışmasında öğrencimiz 
Parla Kabasakal    

“U13 Genel klasman” ve “kızlar 
Techno-293" Türkiye Birinciliği 

kazanmıştır. Öğrencimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında'Caribou 
Mathematics Cup' sonuçları belli oldu. 10 A sınıfı 
öğrencilerimizden Perinur Çiçekçi tüm dünyada %3 lük 
dilime girerken, aynı sınıftan Defne Aydın %4 lük, Elif 
Güney ve Yağmur Sivrikaya isimli öğrencilerimiz ise %6 
lık dilime girerek bizleri gururlandırdılar.
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BAŞARILARIMIZ 

“Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor” 
Projesi Şehit Ali Aksoy Ortaokulundaki Tubitak Fuarı’nda Buluştu. 
Şehit Ali Aksoy Ortaokulu ev sahipliğinde yapılan TUBİTAK 4006 
Bilim Fuarı ile 11-15 yaş aralığındaki öğrencilere bilimsel düşünce 
temelleri öğretilerek araştırma, inceleme ve tasarım türlerinde 25 
adet proje sergilendi.  

Ayrıca 22-27 Mayıs tarihlerinde aynı okulda Portekiz, Romanya, 
Bulgaristan ve Kayseri'den öğretmen ve öğrenci gruplarının 
katılımıyla gerçekleştirilecek ERASMUS projesinde de yer alacak 
olan farkındalık projesi sergimiz, ay sonuna kadar Şehit Ali Aksoy 
Ortaokulunda dünyanın farklı yerlerinden katılım gösterecek 
öğrenciler ile buluşacak

Ortaokul öğrencilerimizden;      Irmak Özduran,   Kuzey 
Şimşek, Doruk Şenel , Beren Tör ve Defne Duru Şen  14- 19 
Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Fen Okuryazarlığı 
Becerilerini Geliştirme (FENBEG) Uygulaması'nda 
ölçümlenen bütün beceri alanlarında üst düzey 
performans sergileyerek % 5 'lik başarı dilimine girme 
başarısını göstermişlerdir. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.  

İzmir Yüksek Teknoloji Enstütüsü Matematik 
Bölümünün bu yıl ikincisini düzenlediği Lise 

Öğrencileri arası Matematik Yarışmasına 
okulumuz 10 A sınıfı öğrencilerinden Yağmur 
Sivrikaya,  11A sınıfı öğrencilerinden Doruk 

Üstündağ ve Rıza Toprak Kahya katıldı. 
Okulumuzu başarılı bir şekilde temsil ederek, 

matematiksel düşünme becerilerini 
geliştirdiler. 

26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Urla Bilim 
Festivali kapsamında okulumuzun 11-A sınıfı 
öğrencilerinden Doruk Üstündağ ve Danışman 
Öğretmenleri Ecem Yazğan'ın bir yıl boyunca 
üzerinde çalışmış oldukları ''Bulanık Mantık ile Stres 
Dayanıklılık Güvenilirliği aracılığıyla Meme Kanseri 
Riskinin Hesaplanması'' isimli projesi Urla Tamirhane 
binasında akademisyen ve öğrencilerle buluştu. 




 MAYIS 2022 #TEDLIOLMAK AYRICAKLIKTIR

 8

BAŞARILARIMIZ 

FEN BİLİMLERİ PROJEMİZ FİNALDE 
YARIŞIYOR 

Ortaokul öğrencilerimizden İbrahim Suat Uşak ve 
Alp Ertekin 'in hazırlamış olduğu kullanılan 
paketlenmiş ürün içeriklerini belirleyerek , 
tüketicileri bilgilendiren 'İçeriği Ne?' adlı 
projemiz , Özel Ege Lisesi 19. Fen Araştırma 
Projeleri yarışmasında 88 proje arasından ilk 12 
ye girmeyi başararak finalde okulumuzu temsil 
etmişlerdir. Öğrencilerimizi ve danışman 
öğretmenleri Naciye Dinçsoy Bayram'ı kutluyor , 
başarılarının devamını diliyoruz.  

XVIII. ULUSLARARASI BİLİM TEMELLİ 
BİLGİ YARIŞMASI 

İNGİLİZCE BRANŞI 1.DERECE DİPLOMA KARDELEN ÖZKAN 
KİMYA BRANŞI 1.DERECE DİPLOMA KARDELEN ÖZKAN 
COĞRAFYA BRANŞI 1.DERECE DİPLOMA PERİNUR ÇİÇEKÇİ 
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BAŞARILARIMIZ - XVIII. ULUSLARARASI BİLİM TEMELLİ BİLGİ YARIŞMASI 
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BAŞARILARIMIZ - 

URLA BİLİM FESTİVALİ 

Urla Bilim Festivali kapsamında gerçekleştirilen okulumuz 
7. sınıf öğrencilerinden Mustafa Kocabaşoğlu ve Beren Tör 
tarafından rehber öğretmenleri Eda Özükor ile yaptıkları 
“Saklı Kalmış Bir Değer: İzmir Urla Klazomen 
Tahaffuzhanesi” başlıklı bilimsel proje 26-27 Mayıs 
tarihlerinde Urla Tamirhane binasından öğrenciler ile 
buluştu.
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BİLİMSEL GEZİLER  

TED İzmir Anadolu Lisesi Fen zümresinin düzenlediği İsviçre 
CERN Nükleer Araştırma Merkezi gezisinin ilki gerçekleşti. 
Öğrencilerimiz gezi boyunca Einstein Müzesini,Zürih Teknik 
Ü n i v e r s i t e s i n i , Z ü r i h Ü n i v e r s i t e s i P a l e o n t o l o j i 
Müzesini,Mercedes-Benz müzesini ziyaret etmenin yanısıra 
İsviçre Bilim Merkezi Teknorama da yüzlerce deneyi 
deneyimleme fırsatı buldu.CERN Avrupa Nükleer Araştırma 
Merkezinde çalışan bilim insanlarıyla bir araya gelip 
çalışmaları hakkında bilgi sahibi oldular.Microcosmos sergisi, 
evrenin oluşumunun anlatıldığı cern globe, SC hızlandırıcı ve 
Atlas dedektorunu ziyaret ettiler.Maison Cailler çikolata 
fabrikasını gezip,Gruyere(Gravyer) köyünde zaman 
geçirdiler.Ayrıca Bern,Basel,Zürih,Cenevre ve Stuttgart 
şehirlerinde şehir turu atıp Stuttgarttaki Europa  Park eğlence 
merkezinde bolca eğlendiler.


İsviçre-Technorama Bilim Merkezi 

Birleşmiş Milletler Binası 
Europa Park

Zurich Teknik Üniversitesi 



 MAYIS 2022 #TEDLIOLMAK AYRICAKLIKTIR

 12

BİLİMSEL GEZİLER  

TED İzmir Koleji 10.sınıf öğrencilerimizle Ege Üniversitesi Gözlemevini ziyaret ettik. Göktaşları hakkında bilgi edinip 
onlara dokunma fırsatını yakaladık. Yıldızlardan karadeliklere uzay hakkında pek çok bilgiye eriştik. Dünyanın 
döndüğünün Foucault sarkacı ile ispatına şahit olduk. Evren hakkında yanılgılarımıza sorularımıza bol bol cevap aldık. 
Güneşi teleskoplar ile yakından görmek ise paha biçilemezdi. Keyifli sunumu için Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Hasan Ali 
DAL Hocamıza ve Gözlemevi çalışanlarına çok teşekkür ederiz. 

EGE ÜNİVERSİTESİ GÖZLEMEVİ ZİYARETİ
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TARİHİ GEZİLER  

İlkokul 4. Sınıf öğrencilerimiz, Sosyal Bilgiler 
dersindeki çalışmalarını pekiştirmek amacıyla 

kapsamlı bir İzmir Gezisi gerçekleştirdiler.    

 Öğrencilerimiz profesyonel rehberleri eşliğinde, 
Smyrna Meydanı, Agora, Kadifekale, Arkeoloji 

Müzesi ve Tarihi Asansör’ü ziyaret ettiler; 
yaşadıkları şehrin tarihini ilk elden öğrenme 

fırsatı buldular.

İZMİR GEZİSİ
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TARİHİ GEZİLER  

İlkokul 3. sınıf öğrencilerimiz 31 
Mayıs Salı günü, İTK Mithatpaşa 
yerleşkesi sınırları içerisinde yer 
alan tarihi Uşakizade Köşkü’nü 
ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz ulusal 
tarihimiz açısından önem taşıyan bu 
köşkle i lgi l i bi lgi leri yerinde 
öğrenirken, Milli Mücadele’nin 
önemli kilometre taş larını da 
yeniden hatırlamış oldular.  

UŞAKİZADE KONAĞI GEZİSİ
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BİLİMSEL ETKİNLİKLER  

Bilim Şenliği etkinliklerinde, öğrencilerimiz yıl 
boyunca yaptıkları projeleri arkadaşları ile 

paylaştılar. Eğlenceli deneyler ile bilimin eğlenceli 
yönünü tanıdılar.  

Okulumuza kurulan planetaryum da 
öğrencilerimiz güneşin, yıldızların ,gezegenlerin 

ve diğer gök cisimlerini eğlenerek yakından 
tanıdılar
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BİLİMSEL ETKİNLİKLER  

  ‘Matematik ve Oyun ‘ Sunumu ile Doç. Dr. Özer 
Öztürk ile öğrencilerimiz çeşitli matematik 
oyunlarını deneyimlediler.

'Geçmişten Geleceğe Astronomi’ sunumunda  
Astronom Ece Korkuter Halliki   öğrencilerimizle 
aydınlatıcı bir söyleşi gerçekleştirdi.  

“Geleceğin Meslekleri Zirvesi” etkinliğimizde e-girişimden, 
biyomühendisliğe, mikro sebze üreticiliğinden, şirket danışmanlığına 
kadar birçok farklı meslekle ilgilenen konuklarımızı ağırladık. Mesleki 
bilgileri ve deneyimleriyle öğrencilerimizi buluşturan konuklarımıza 
katılım ve katkıları için teşekkür ediyoruz. 

GELECEĞİN MESLEKLERİ 
ZİRVESİ



 MAYIS 2022 #TEDLIOLMAK AYRICAKLIKTIR

 17

ETKİNLİKLER   
1. SOSYAL BİLİMLER GÜNLERİ 

“DİNLER ORTAK BİR AHLAKTA BULUŞABİLİR Mİ?” 

Sosyal Bilimler Günleri kapsamında, okulumuzda İlahiyat Profesörü 
Bekir Zakir Çoban’ı  “Dinler Ortak Bir Ahlakta Buluşabilir mi?” temalı 
konuşması ile ağırladık. 

"GELECEK İÇIN PEDALLAYAN DEMIR ATLI ADAM" 
GÜRKAN GENÇ 

Sosyal Bilimler Günleri kapsamında, öğrencilerimiz, bisikleti ile 
uluslararası geziler yapan, blog yazarı , amatör fotoğrafçı,  girişimci 
gezgin, keşfedip hayallerini gerçekleştiren, anlatmak için yaşayıp 
“Gelecek İçin Pedallayan Demir Atllı Adam” Gürkan Genç ile online 
olarak buluştular. Kültürlerarası farklılıklar, coğrafya, iklim değişikliği, 
gelecek, evrensel meslekler gibi konularda ilgi çekici bir söyleşi 
gerçekleştirdiler. 
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ETKİNLİKLER  

İlkokul 2. sınıf öğrencilerimiz, birinci dönem başladıkları 
zeytinin izindeki yolculuklarını, bugün gerçekleştirdikleri 
geziyle noktaladılar. Öğrencilerimiz ilk dönem, zeytinin 
yaşadığımız bölge için önemini öğrenmişler ve kendi salamura 
zeytinlerini kurmuşlardı. Bugünse minik kolejliler, Urla Özbek 
Köyü’ndeki bir zeytin bahçesi ve zeytinyağı fabrikasını ziyaret 
ettiler. Gezimiz kapsamında bizleri konuk eden ve zeytinle 
ilgili çok değerli bilgiler veren velilerimiz değerli Ali Kemal 
Tütüncüoğlu’na en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

ZEYTİN'İN İZİNDE
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ETKİNLİKLER   

ARI GÜNÜ 
Anaokulu ve İlkokul öğrencilerimiz, 20 Mayıs Dünya 
Arı Günü’nü coşkuyla kutladılar. Öğrencilerimiz hafta 

boyunca arılarla ilgili çalışmalar yaptılar, arı 
maskeleri tasarladılar, arı şarkıları söylediler ve 

parkur oyunlarında çalışkan arıları gibi takım olup 
yarıştılar.  
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ETKİNLİKLER   

12. SINIFLAR VEDA YÜRÜYÜŞÜ 
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında mezun olacak 

öğrencilerimiz mezuniyetlerinin ilk basamağı olan veda 
yürüyüşlerini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Dört yıldır 

büyük emek vererek yaptıkları akademik çalışmaları 
tamamlayan öğrencilerimiz, çok sevdikleri öğretmenleri ile 

birlikte önce eğlendiler, sonra okul duvarına izlerini bırakarak 
günü tamamladılar. Mezun adayı öğrencilerimize 

önümüzdeki süreçte başarılar diliyoruz. 
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ETKİNLİKLER   

MASAL VE YOGA ATÖLYESİ
Anaokulu öğrencilerimiz “Masal ve Yoga Atölyesi”ne konuk 

oldular.     

Her hafta ders programları kapsamında Yoga yapan K2 ve K3 
öğrencilerimiz, bu kez Yoga eğitmeni Gülşah Kocabıyık 

eşliğinde masalların renkli dünyasının yoga ile birleştiği, 
müzikli ve tiyatral bir deneyim yaşadılar.   
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Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız 

TED İzmir Koleji Ortaokul öğrencileri düzenledikleri kermeslerden elde ettikleri gelirle Hatay ilimizin 
Altınkaya köyünde öğrenim gören Altınkaya İlkokulu öğrencilerinin beden eğitimi dersinde 
kullanacakları malzemeleri alarak minik arkadaşlarının yüzlerinde tebessüm oluşturdular. 
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PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

KARİYER GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ

11-12 Mayıs tarihinde okulumuzda düzenlenen Kariyer Günleri'nde 
mesleklerinde öncü birbirinden farklı akademisyen ve profesyonel 
öğrencilerimizle buluştu. 

TED Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr  İhsan Sabuncuoğlu'nun da konuşma 
yaptığı organizasyonumuzda öğrencilerimiz, meslekler hakkında birbirinden 
önemli bilgiler edindiler. 10 sınıf öğrencilerimiz etkinliğin düzenlenmesi ve takip 
edilmesinde etkin bir şeklide görev alarak   tüm gün süren etkinliğin en güzel 
şekilde geçmesine katkı sağladılar. 
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GÖRSEL SANATLAR - Lise

Şüphe ediyorum, demek ki düşünüyorum, öyleyse varım.. Rene Descartes'ın bu sözleri, 
öğrencilerimizin eserlerindeki çıkış noktalarını özetler niteliktedir. Gündelik, sıradan, gereksiz 
görünenin, görüngüler bütünü olması şans eseri değil bilakis insanın kendi anlam arayışının 
yansımasıdır. Bu sergiyle birlikte izleyici eser arasındaki mesafe şüphesiz duyumlara 
bırakacaktır yerini. Seyircinin duyumuyla kendi sanatsıllığını bulan salt gerçekliğe.  

Lise öğrencilerimiz tarafından hazırlanan Görsel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi 19 Mayıs'tan itibaren 
ilgilerinin beğenisine sunuldu.
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GÖRSEL SANATLAR - Ortaokul 

Yaz aylarının da 
gelmesiyle beraber 

7.sınıf 
öğrencilerimizle 

kıyafet boyama ve 
tasarımlar üzerine 
çalışmalarımıza 

devam ediyoruz.
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Kulüp Çalışmalarımız

21-22 Mayıs tarihlerinde okulumuzun Denizcilik 
Kulübü öğrencileri, Ferah Eren öğretmenimizin 
liderliğinde “Orman Okulu” projesi kapsamında 
doğa kampı yaptılar.   

Urla Bademler İhsaniye köyünde kamp yapan 
öğrencilerimiz, çadır kurmayı, doğada yaşam 
becerileri kazanmayı, farklı düğüm tekniklerini 
öğrenme çalışmalarını, ormanı keşfetme ve çevreyi 
yakından inceleme aktivitelerini gerçekleştirdiler.

DENİZCİLİK KULÜBÜ 
DOĞA KAMPI
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Praesent integer leo orci 
aliquam, nibh a. Diam 
nobis, erat natoque integer 
fringilla viverra. Fermentu 
pede fringilla urna semper, 

TED İzmir Radyo  

TED İzmir Radyo olarak Joy Fm ve Joy 
Jazz iş birliği ile hazırlanan her pazar 
sabahı saat 10.00’da kahvaltılarınıza 
konuk olan Ahmet Görsev ve Attila  
Ayginin ile LaflıJazz programı devam 
ediyor. En beğenilen Jazz şarkıları ve 
ilham veren konuklarla kurgulanmış 
programın bu haftaki konuğu  Eda Soylu.

Anaokulu öğretmenimiz Sanem Yalçın 
Kösele’ nin kolaylaştırıcılığında ana sınıfı K3 
sınıfları öğrencilerimizle “Beklemeyi 
Sevmeyen Tavşan” adlı hikâye kitabını 
soruşturdular.   

Aceleci olduğumuzda mı bir şeyleri kaçırırız 
yoksa yavaş olduğumuzda mı? Beklemek 
nasıl hissettirir? Neleri sabırla bekleriz? 
soruları üzerine derinleşerek; sabır, 
arkadaş l ık , gayret e tmek değer ine 
yöneldiler. 

Filozof Olacak Çocuk Programı’nın bu 
haftaki bölümüne İlkokul 4. sınıf 
öğrencilerimiz konuk oldular. Felsefe 
öğ r e t m e n i m i z N u r şa h Y ı l m a z ’ ı n 
kolaylaştırıcılığında, Rene Magritte'nin 
“Golconde" adlı tablosunu soruşturan 
öğrencilerimizle; aynılık, tektiplik, 
farklılık, çalışma, mutluluk, yalnızlık, 
uyum gibi kavramlara dair bizde uyanan 
sorular üzerine derinleşerek düşünme ve 
fikirlerimizi paylaşma imkânı bulduk.
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TED İzmir Radyo  

TED İzmir Radyo olarak Joy Fm ve Joy Jazz 
iş birliği ile hazırlanan her pazar sabahı saat 
10.00’da kahvaltılarınıza konuk olan Ahmet 
Görsev ve Attila  Ayginin ile LaflıJazz 
programı devam ediyor.  

En beğenilen Jazz şarkıları ve ilham veren 
konuklarla kurgulanmış programın bu haftaki 
konuğu Jilber Barutçiyan. 

TED İzmir Radyo olarak Joy Fm ve Joy Jazz 
iş birliği ile hazırlanan her pazar sabahı saat 
10.00’da kahvaltılarınıza konuk olan Ahmet 
Görsev ve Attila  Ayginin ile LaflıJazz 
programı devam ediyor.  

En beğenilen Jazz şarkıları ve ilham veren 
konuklarla kurgulanmış programın bu 
haftaki konuğu Tarık Hotamışlıgil. 

TED İzmir Radyo olarak Joy Fm ve Joy Jazz 
iş birliği ile hazırlanan her pazar sabahı saat 
10.00’da kahvaltılarınıza konuk olan Ahmet 
Görsev ve Attila  Ayginin ile LaflıJazz 
programı devam ediyor. En beğenilen Jazz 
şarkıları ve i lham veren konuklarla 
kurgulanmış programın bu haftaki konuğu  
Pınar Öncel. 
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Praesent integer leo orci 
aliquam, nibh a. Diam 
nobis, erat natoque integer 
fringilla viverra. Fermentu 
pede fringilla urna semper, 

Sanat ve Spor Akademisi Programları 
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Praesent integer leo orci 
aliquam, nibh a. Diam 
nobis, erat natoque integer 
fringilla viverra. Fermentu 
pede fringilla urna semper, 

Haziran Ayı 
Etkinlik 
Takvimi
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