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TED İzmir Koleji 
3 yaştan 12. sınıfa 
kadar yüz yüze 
eğitim-öğretim 
devam 
ediyor. 

Permakültür 
K-4 Öğrencilerimiz 
permakültür 
çalışmalarına devam 
ediyor. 

Eco-House 
Eco-House 
dersliğinde görsel 
sanatlar dersimiz 
çok daha keyifli.

MERHABA 3 YAŞ 
Anaokulumuzda 3 yaş 
öğrencilerimiz eğitim-

öğretime başladı.

1
İLK MEZUNLAR! 
TED İzmir Koleji 

Anadolu Lisesi ilk 
mezunlarını verdi.

2
GURUR TABLOSU 
Mezunlarımız yurt 

içinde ve yurt dışında 
üniversitelere 

yerleştiler!

3

#TEDLIOLMAK AYRICAKLIKTIR 15 EKIM 2021

TED İzmir Koleji  
Aylık Okul Bülteni

Okulumuza Kavuştuk! 
6 Eylül sabahı güne başka bir heyecanla başladık!  

Uzun bir aradan sonra okul bahçemizde çiçekler açtı! 3 yaştan 12. sınıfa 
kadar öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte yeni öğretim yılına "yüz 
yüze" merhaba demenin heyecanını birlikte yaşadık.
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ANAOKULUMUZDAN 
HABERLER! 
Anaokulu öğrencilerimiz sınıflarının 
isimlerini belirledi! 

Her yıl sınıf isimlerini, yıl içinde işleyecekleri 
temalara yönelik olarak kendileri belirleyen 
Anaokulu öğrencilerimiz bu yıl da sınıfları için 
okulumuzda yetişen ağaçların isimlerinden 
ilham aldılar.   

Buna göre K1 sınıfımız Çınar, K2 sınıfımız 
Limon, K3 A sınıfımız İncir, K3 B sınıfımız 
Ladin ve K3 C sınıfımız Zeytin isimlerini seçti. 
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K1 Öğrencileri 
Çınar Ağacı sınıfımızda 

Öğrencilerimizle okula uyum sürecini keyifli bir 
şekilde tamamladık.Okulumuzu, okulumuzun 
bölümlerini, sınıfımızı ve sınıfımızdaki eşyaları 
keşfettik. Bahçemizi ve parkımızı keşfederek 
keyifle oyunlarımızı oynadık. 

Kırmızı rengini tanıdık. 
"Okulumuzda ve 

sınıfımızda neler kırmızı 
renkte?"  

diye sorarak kırmızı renk 
araması yaptık. 

In K1 Pine Tree Class we learned to greet each 
other as well as to ask and answer the "What's 
your name?" question. With our fun activities 
we focused on colour "Red" and "Circles" 

We also tried to recognize family members. 
After colouring finger family puppets, we wore 
them on our fingers and sang a nursery rhyme 
with joy.  
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K2 Öğrencilerimiz 
Sınıf ismimizi belirledik! 

Okulumuzda bulunan ağaç türlerini tanıyarak 
ve bu türlerin arasından oy birliği ile sınıfımıza 
"Limon Ağacı" ismini seçtik. Sınıfımıza 
getirdiğimiz limonlar ile dokusunu, kokusunu, 
rengini ve tadını inceleyerek resmettik. 

Kalem tutma, çizgileri takip etme ve 
tamamlama gibi el göz koordinasyon 
becerilerini geliştirmeye yönelik ip ile yol 
tamamlama çalışmalarına yer verdik. 

"Learning and playing together!" 

Our K2 students; 

Learning and playing together! During the 
month of September, the Lemon Tree Class 
have enjoyed singing songs covering greetings 
and introductions.  

We have begun to learn the days of the week, 
weather conditions, and basic emotions. We 
have looked at the colours of the rainbow and 
practiced our tracing skills, and we enjoyed 
playing a binocular shapes guessing game. 

We have also been looking at the differences 
between day and night, and had fun cutting 
and pasting to help put Teddy to sleep.  
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BOYUMUZ KAÇ BLOK UZUNLUĞUNDA! 
K3 sınıflarımızda öğrencilerimiz; doğal ölçme birimlerini 
deneyimledi. Farklı materyaller ile ölçüm yapan 
öğrencilerimize;  "Boyun kaç blok uzunluğunda 
olabilir?" Sorusu yöneltilerek tahmin etmeleri sağlandı. 
Çocuklarımız 2'li gruplara ayrılarak  yardımlaşma 
değerini içselleştirip, tahta bloklar ile boylarını ölçtü.  
 
Yapılan tahminler ile bulunan sonuçlar arasındaki fark 
gözlemlenerek "Somut Grafikleme Çalışması" yapıldı. 
Aynı boyda olan kaç öğrencinin olduğunu, en çok kaç 
tane blok kullanıldığını gözlemleyen öğrencilerimiz 
matematiğin en eğlenceli yolunu keşfetti. 

"ÖLÇME HER MALZEME İLE 
MÜMKÜN!"

K3 Öğrencilerimiz 
SAYILARI KEŞFEDİYORUM! 

K3 sınıfı öğrencilerimiz bu etkinlikte '2' sayısını 
tanıdılar. Öğrencilerimiz, sayı - nesne ilişkisi 
için 2 nesne toplayarak eşleştirme çalışması da 
yaptılar.  

Sayıları öğrenmenin birçok farklı yolu 
olduğunu bu etkinlikte keşfeden 
öğrencilerimiz, 2 sayısını istasyon şeklinde 
farklı masalarda hissederek öğrendiler.  

"Legolarla 2 sayısını oluşturma, 
kum üzerine yazma ve parmak 
boyasıyla yazma 
etkinlikleriyle eğlenerek 
öğrendiler."
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K3 Öğrencilerimiz 
 Değerlerimizi Hissediyorum! 

K3 sınıflarımızda “ Değerlerimizi Hissediyorum" 
ünitesini işlerken "Sevgi, saygı, sabır, 
sorumluluk, adalet, dürüstlük, hoşgörü, 
dostluk, yardımlaşma, paylaşma" gibi değerlere 
yöneldik.  

“Kimleri severiz, nasıl sevgimizi gösteririz?" Ne 
gibi sorumluluklarımız var, kimlere karşı 
sorumluyuz? gibi sorulara yanıtlar aradık.  
“Yatağımızı paylaşırız, ihtiyacı olanlarla 
paylaşırız, Dünya' mızı severiz, sevmeyi severiz, 
Atatürk’ e saygı duyarız, yaralılara yardım 
ederiz" gibi cevapları dinleyerek değerlerimizi 
daha da iyi kavradık. 

Bu değerlerin toplumda mutlu yaşayabilmek 
için öneminin farkına vardık.   

Değerlerimizi pekiştirmek için oyunlar oynadık.  
Bahçemizde kozalak avına çıkarak, görev 
kartlarımızda belirtilen yerlerde gizlenmiş olan 
kozalakları bulduk. Kozalaklarımızı birbirimizle 
paylaştık ve A3 çalışma kağıtlarımızda bulunan 
sarmal çizgilerin üzerinden geçmek için 
kullandık.  

Farklı materyal ile çizgi çalışarak, kalem tutma 
boşluğunu oluşturduk ve doğru tutuş becerisini 
kazanmayı deneyimledik. 

Hep birlikte, keşfederek, öğrendik. 
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3rd Week of September 
in K3 Classes  
 We learned different shapes through 
games and songs. 

During our 3rd week of September in K3 
classes we learned different shapes through 
games and songs.  

We looked around and found shapes 
everywhere, in our classroom and in the 
garden. We did a creative activity by making 
different shapes with small sticks on paper and 
then we made different pictures with them. We 
were given some  shapes and asked to let our 
imagination run free.  

We decided to make a robot with our shapes. 
We had lots of fun playing games related to 
shapes and at the end we painted a paper plate 
and made a monkey out of the circle surface of 
the plate. 

  

During our fourth week of school in the  we 
started learning about "My Body", after singing 
many songs and dances about the different body 
parts we created a new classmate. 

We did this by working as a 
class learning to work as a 
team, using different 
materials to decorate 
different individual body 
parts.  

We then pasted them all 
together to create a new 
classmate who after having 
a democratic vote her name 
was decided on as 'Stormy'.
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PERMAKÜLTÜR 
ÇALIŞMALARI 
TED İzmir Kolejliler olarak DOĞANIN 
SESİNE KULAK VERİYORUZ! 

Anaokulu Permakültür çalışmalarımıza 
"Permakültür nedir?" sorusuyla başladık. Çeşitli 
oyun ve aktivitelerle Anaokulu bostanımızı 
tanıdık. "Tohumun Yolculuğu" adlı eğitici 
videomuzu izledik ve yorumladık. 

Beyaz ve kırmızı lahana fidesiyle, maydonoz 
tohumu ekimi gerçekleştirdik.  

Bitkilerin ihtiyaçlarını anladık.  

Ormanların yararları ile ilgili kavram haritası 
oluşturduk. 

"Çevremizi temiz tutmak için nasıl çözümler 
bulabiliriz?" konulu beyin fırtınası çalışması 
yaptık. 

Ekimini gerçekleştirdiğimiz bitkilerimizin, 
sorumluluğunu üstlendik. 

TED İzmir Kolejliler olarak DOĞANIN SESİNE 
KULAK VERİYORUZ! 
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MÜZİK & DRAMA DERSLERİ 

Müzik derslerimizde PSP zilleri ile tanıştık ve Do'nun ince - 
kalın, uzun - kısa sesleri ile etkinlikler yaptık.  Orff 
enstrumanlarından marakası tanıdık ve marakas ile çeşitli 
ritim oyunları oynadık.  

Drama derslerinde isim ve tanışma oyunları ile 
arkadaşlarımızı tanırken, rol oyunlarında devler ve 
prensesler, gemi seyahati gibi etkinliklerle problem çözme 
becerimizi geliştirip, girdiğimiz rollerin heyecanını yaşadık.
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GÖRSEL SANATLAR  
 
Yaratıcı, kendine güveni olan, yaşama  
bakan, dünyaya ve yakın çevresine duyarlı 
olmayı başarabilen bireyler yetiştirme 
amacındayız.  

Bu amaçla temel sanat eğitiminin ilk konusu 
olan Nokta - Çizgi ünitesi ile çalışmalar yaparak 
kendine özgü estetik beğenili tasarımlar 
oluşturmanın ilk adımını başarıyla tamamladık.
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BEDEN EĞİTİMİ ve CİMNASTİK 
Beden Eğitimi (Eğitsel Oyunlar) Dersi: Akran dayanışmasını geliştiren, karar 
verme mekanizmalarını destekleyen çok değişkenli grup oyunları, nesne 
kontrolü gerektiren eşli çalışmalar, 

Cimnastik: Temel Jimnastik duruşları, yürüyüşler, yuvarlanmalar, 

Spor Beceri Koordinasyon: El - ayak ve göz koordinasyonunu geliştiren denge 
kuvvet gibi çalışmalar, parkurlarla çoklu modelleme egzersizleri yapılmıştır.
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1.SINIFLAR  
 
Türkçe dersinde  "E - e" sesini yaratıcı görseller oluşturarak, oyun hamurları etkinlikleriyle çalışmalar 
yaparak yazı diline dönüştürmeyi öğrendiler. "L - l" sesini tekerlemeler, bahçe oyunlarıyla 
somutlaştırarak keşfettiler. "Arıların Serüveni" başlığı ile "A - a"  sesini interaktif öğrenme programları 
ve arı etkinliklerimizle öğrendiler.  

Hayat Bilgisi dersinde miniklerimiz "Okula Gidiş Gelişlerde Güvenlik Kuralları" konusunu canlandırma 
tekniği ile yaparak ve yaşayarak günlük hayatla ilişkilendirdiler.  

Matematik dersinde "Uzamsal İlişkiler" konusunda bahçe etkinlikleriyle "önünde, arkasında, altında, 
üstünde, etrafında, sağında ve solunda"  kavramlarını öğrendiler. "Tartma" konusunda en ağır ve en 
hafif kavramlarını sınıf içerisinde kendi çantalarını, kalemlikleri ve kitaplarını tartarak keşfettiler.  

TED İZMİR KOLEJİ OKUL BÜLTENİ                  15 October 2021



 13

2.SINIFLAR  
 
Okullar Açıldı ve biz 2’ler büyük bir hevesle 
derslerimize başladık.  
Türkçe dersimizde bu ay ses, harf, hece ve sözcük 
kavramlarını öğrendik. Gördük ki cümlenin içinde 
ne çok küçük parça varmış. Sözlüklerimizi 
kullanmaya başladık. Çünkü alfabemizi 
ezberledik.  

Matematik dersinde; onluk ve birlik kavramlarının 
pekiştirme çalışmalarından sonra basamak, 
basamak adları ve basmak değerleri üzerine 
çalışmalar yaptık. Meslek gruplarında saymanın 
önemi üzerine konuştuk. Sayı hissinin pekiştirmek 
amacıyla çeşitli materyaller ile tahmin ve sayma 
çalışmaları yaptık. Abaküslerimizi yaptık ve sayıları 
abaküs üzerinde gösterdik. 

Hayat bilgisi dersinde; aidiyet, ait olmak 
kavramları için TED’in tarihçesini, nasıl 
kurulduğunu anlattık. Daha sonra TED çantası 
tasarladık. Kendimi tanıyorum ve farklılıklara saygı 
duyuyorum konuları kapsamında da P4C tekniğini 
kullanarak “Kafası Karışık Bukalemun” kitabını 
birlikte soruşturduk, fikirlerimizi paylaştık.  
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3.SINIFLAR  
 
3.Sınıf Öğrencilerimiz, Hayat Bilgisi dersi “Okulumuzda Hayat” teması kapsamında arkadaşlık 
konusunda sınıf içerisinde kendi oluşturdukları senaryolar ile ilgili doğaçlama drama gösterisi 
yaptılar.  

Fen Bilimleri dersi “Gezegenimizi Tanıyalım” ünitesi kapsamında oyun hamurlarından bir dünya 
modeli oluşturdular. İç içe renkli oyun hamurlarından oluşan Dünya modelini ortadan ikiye 
kestiklerinde Dünyamızın iç katmanlarını görmüş oldular. Daha sonra bu katmanları karikatürize 
ederek etkinlikleri renklendirdiler.  
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4.SINIFLAR  
 
4.Sınıf Öğrencilerimiz, Matematik 
dersinde “Doğal Sayılar” ünitesi 
kapsamında;  

4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okuma ve 
yazma etkinlikleri yaptılar. Üç boyutlu onluk, 
yüzlük ve binlik sayı bloklarıyla 6 basamaklıya 
kadar olan doğal sayılar oluşturuldu. Doğada 
da sayıların belli bir düzen içinde dizilim 
yaptığına örnekler verilerek kendi sayı ve şekil 
örüntüleri oluşturmaları sağlandı. Fen 
Bilimleri dersinde “Yer Kabuğu ve 
Dünya’mızın Hareketleri” ünitesi kapsamında; 
yer kabuğunun yapısı incelendi. Örnek taş 
modelleri getirilerek büyüteçle bakıldı ve 
kayaçların minerallerden oluştuğu gözlendi.  

Fosil oluşumları hakkında bilgi verildi. Oyun 
hamuru, kil, oyuncak hayvanlar ve yaprak 
örnekleri ile öğrenciler fosil oluşumunu 
deneyimledikleri “Fosil Atölyesi” etkinliği 
yaptılar. 

Dünya’nın dönme ve dolanma hareketleri 
çeşitli videolarla ve maketler üzerinde 
açıklandı. Hareketlerin hayatımızda yarattığı 
sonuçlar örneklerle vurgulandı.  
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MÜZİK-DRAMA- HALK OYUNU DERSLERİ 
 
İlkokul 1. ve 2. sınıf müzik derslerinde PSP zilleri ile çalışmalara başladık ve "Do" notası etkinliklerini 
tamamladık. Ayrıca İstiklal Marşı' mızı ve Kolej Marşı' mızı öğrendik. 3. ve 4. sınıflarda temel nota 
eğitimi, ritim çalışmaları ve şarkı çalışmaları bu ayı tamamladık. 

1. ve 2. sınıf drama derslerimizde isim oyunları ile arkadaşlarımızla tanıştık, rol oyunları ile 
canlandırma becerilerimizi geliştirdik. 
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3. ve 4. sınıflar Halk Oyunları dersimizde folklor nedir? 
sorusunu araştırdık ve folklor de halk oyunlarının önemine 
değindik. Türkülerin öykülerini araştırdık ve 3. sınıflarda Ege  
4. sınıflarda Artvin yöresi oyunlarını inceledik. 
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GÖRSEL SANATLAR  

1. ve 2. sınıflarımız ile temel tasarım 
elemanları olan nokta ve çizgi ile görsel 
tasarım çalışmaları yaptık.  

3. sınıflarımız ile farklı boyaları tek bir 
çalışmada kullanarak özgün tasarımlar 
yapma ve yaratıcı düşünme becerilerimizi 
geliştiren çalışmalarımızı tamamladık. 

4. sınıflarımız temel karakalem tekniği ile 
manzara, portre ve natürmort çalışmaları 
yaparak ince motor kas becerilerimizi ve el-
göz koordinasyonumuzu geliştirdik.
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BEDEN EĞİTİMİ ve 
OYUN DERSİ 
Beden Eğitimi ve Oyun Derslerimizde; 

Akran dayanışmasını geliştiren, kazanma ve 
kaybetme duygularını güçlendiren, fair - play 
ilkelerini benimseten eğitsel oyunlar, nesne 
kontrolü ve el - ayak ve göz koordinasyonu 
gelişiminde araç olarak kullandığımız basketbol 
topu ile yapılan çalışmalar, 

Büyük ve küçük kas gruplarına yönelik denge 
egzersizlerinin de içinde bulunduğu 
koordinasyon parkurları, 

Karar verme mekanizmalarını destekleyen çok 
değişkenli gurup oyunları, eşli çalışmalar 
yapılmıştır.
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KULÜPLER 
Öğrencilerimiz kulüp çalışmalarına başladılar.  

K4 seviyesinde, Yoga, Denizcilik, Permakültür, Dans, 
STEMA, Satranç, Cooking, Drama, Origami, Kukla, 
Ortaokul seviyesinde; Art Time, Akıl Oyunları, 
Bando, İngilizce Drama, Felsefe, Radyo Tiyatrosu, 
Yüzme ve Robotik, Lise seviyesinde ise, Sosyal 
Sorumluluk, İnovasyon, Acapella, MUN, Seramik, 
Girişimcilik ve Kariyer, Resim, TEDEdebiyat, 
Tiyatro, Yoga, Robotik ve Kodlama gibi farklı 
alanlarda yıl boyunca çalışmalar yapacak olan 
öğrencilerimiz, kulüp günlerini dört gözle 
bekliyorlar. 
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YABANCI DİLLER 
 
1st Grade 
After settling into our school routines, the 
 students have jumped right into their first 
book Bright Ideas. Bright ideas is a great 
continuation from orientation and  focuses on 
the development of listening and 
understanding. Each week has seen a new 
focus of study.  
 
Classroom object: students learnt 'The Pencil 
case Song' alongside colours and numbers. 

Toys: students learnt about different types of 
toys, they talked about their favourite toy and 
built their own robot. 

Animals: students leant to talk about animals, 
use simple descriptions like tail, wings, 2/4 
legs, and talk about what they can and can't 
do. 

Food: students drew and talked about foods 
that they liked and didn't like. We learnt about 
the life cycle of the apple and did a drinks 
experiment. 

4th Grade 
'Now I Know' is a great continuation from 
orientation and  focuses on the development of 
speaking and writing. Each week has seen a new 
focus of study. 

Directions: Students have learnt how to use 
simple directions, talk about places in a town or 
city and say where they are and use pictures to 
predict when they read a story. 

Students have learnt how to use the imperative 
forms of the common verbs to give instructions, 
recognize and talk about places in a town and 
describe where things are and use headings in a 
text to predict what it's about. 

Students have learnt how to make statements 
about routines and present time using the 
Present Simple and Present Continuous
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YABANCI DİLLER 
 

2nd Grade 

In our 2nd grade classes, we  started to revise 

the topics that we learnt last year including 

days of the week, weather, colors and numbers. 

Since then, we have started our course book 

Give Me Five 2. We have finished our starter 

unit where we have been introduced to the 

characters and moved on to our first unit which 

is about sports and free time activities. We will 

continue studying this topic by doing projects 

and playing different games. 
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YABANCI DİLLER 
 
3rd Grade 
During Orientation weeks, students got the opportunity to meet each other and cover the previous 
year’s topics and vocabulary. “Now I Know” is a great continuation from orientation and  focuses on 
the development of speaking and writing. Each week has seen a new focus of study. 

Students revised body parts, clothes 
and animals. They learnt how to 
write a birthday party invitation. 
They learnt to talk about foods and 
to express their likes and dislikes. 
Students classified the foods as 
healthy or unhealthy. 

Students learnt Days of the Week, 
Months of the Year. They identified 
School Subjects and they learnt to 
talk about what they need in their 
backpacks. Students recognized 
what a Schedule is, and they 
prepared their Class Schedule. 

Students learnt how to guess a story 
by looking at the pictures. Students 
identified Personal Pronouns and 
how to use them in sentences.
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YABANCI DİLLER 
Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz Pearson 
Benchmark sınavına göre İngilizce 
sınıflarına yerleştiler.  

Okulumuzda yabancı dil öğretimi, bir çok ders dışı 
etkinlikle pekiştirilmektedir: 

ENGLISH AT ALL TIMES 

İngilizce Drama  

WORLD MATTERS (Current Affairs, SpaceX/ 
Starlink) 

CULTURE CLASH (Siesta, Country Profiles, English 
Breakfast) 

CRITICAL THINKING/ CREATIVE WRITING 

Other 21 Century Skills (Public Speaking, Debate, 
Presentation, Creativity, Teamwork, Problem Solving 
Activities) 

CLIL, THEME-BASED& TASK-BASED LEARNING  
(International Human Rights Day, United 
Nations Day, Costume Day) 

GLOBAL CITIZENSHIP& DIGITAL CITIZENSHIP
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TED Izmir Model United 
Nations Club 
“Justice through our Past, Present, and 
Future”  

TED Izmir Model United Nations Club students 
attended the 4th annual Copenhagen International 
Model United Nations conference, CIMUN which 
took place from the 30th of September to the 2nd of 
October 2021. Students virtually interacted and 
debated the main conference theme of “Justice 
through our Past, Present, and Future” with other 
high school students from all over the World.  

Over the course of 3 days, these students endured 
intense debate and practiced professional diplomacy. 
Topics ranged from the question of the automation of 
jobs in the near future, eradicating the collection and 
sharing of personal data by private bodies, and 
establishing a universal code of conduct to combat 
sexual violence against women and ensure the safety 
of the victims. The Commission on the Status of 
Women mainly focused on the Istanbul Convention 
that was pioneered in Turkey. The specific issues 
were the femicides in Turkey and its withdrawal from 
the Istanbul Convention.  

TED Izmir MUN& JMUN Club attends multiple local, 
national and international conferences every year. 
The clubs mission is to expose students to 
International issues in a structured and constructive 
manner. Thus developing their communication skills 
and ability to research and support points with facts. 
Students partake in a variety of real world scenarios 
implementing their skills in the style of global 
conferences as hosted by the United Nations. We 
congratulate our students on their success and wish 
them all the best in the future MUNs to come.
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GÖRSEL SANATLAR 
 
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ tarafından 
düzenlenen Karikatür yarışmasında 
Ortaokul öğrencimiz EMİNE 
OĞULTÜRK, 2.lik ödülü, Nil Çardak ise 
Mansiyon Ödülü aldı.  

Ortaokul ve Lise seviyesinde okul sonrası 

çalışmalarımız, Resim ve Seramik Kulübü 

çalışmalarız devam etmektedir. Lise seviyesinde yer 

alan BTEC Art&Design programı da 9 - 10 - 11.sınıf 

seviyelerinde verilmektedir.
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Öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve 
problem çözmeye yönelik keyifli vakit 
geçirmelerini amaçlayan, Kanada merkezli bir 
organizasyon olan Caribou Matematik 
sınavının ilk aşamasını ortaokul gruplarımızda 
13 Ekim tarihinde uyguladık.  

Uluslarası düzeyde matematik problemleri 
çözebilmelerini ve bu tarz soru tiplerinden 
haberdar olmalarını amaçladığımız 
sınavda ,öğrencilerimiz  yıl boyunca yapılacak 
5 adet yarışmayı da  deneyimleyecekler ve  
gelişim süreçleri takip edebileceğiz.  

CARIBOU CONTESTS TÜRKİYE
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“Özgür Pencere Çocuk ve Genç Kalem Öykü 
Yarışması Yazarlarımız Başarı Belgelerini 
Aldılar.” 
 
2019 ve 2020 yıllarında gerçekleşen Özgür Pencere Öykü Yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilerimize pandemi dolayısıyla verilemeyen “Başarı Belgeleri” okul 
müdürümüz Mine Mavioğlu tarafından verildi. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.  

Türkçe zümre başkanımız İpek Çakmak liderliğinde Türkçe öğretmenlerimize desteklerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz.  
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Öğrencimiz Toprak Bilgin 25-26 Eylül tarihlerinde 
düzenlenen "11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi"  
 
3. il içi yüzme vize müsabakalarında; 

• 100 m. Kelebek İzmir 2'inciliği, 

• 50 m. Kelebek İzmir 3'üncülüğü, 

• 100 m. Kurbağa İzmir 3'üncülüğü elde ederek Türkiye finallerine gitmeye hak kazanmıştır. 
Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 
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SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

“Deniz ve Sahil Atıkları Çocuklarımızın 
Elinde Sanata Dönüşüyor”  
Farkındalık Projesi Bu Yıl Üçüncü Kez 
Big Fish Turkey Turnuvası'ndaydı! 

Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak 

adına farkındalık yaratma çalışmalarında 

sanatı aracı olarak kullanan TED İzmir Koleji, 

Deniz Ticaret Odası iş birliği ile açılan TED 

Denizcilik Kulübü öğrencileri ve görsel 

sanatlar öğrencileriyle birlikte, son iki yıldır 

Big Fish Turnuvas' ında yaptığı, herkes 

tarafından çok ilgi gören dev heykellerin 

üçüncüsü, bu yıl 23-26 Eylül tarihleri arasında 

Çeşme Marina’da hayat buldu. 

KIYI TEMİZLİĞİ 

TED İzmir Koleji öğrencileri Türkiye'deki 

plastik tüketimine ve sahillerimizde 

bulunan plastik kirliliğine dikkat çekmek 

amacıyla Urla sahillerinden atıkları çevre 

kirliliğine dikkat çekmek için çocuk figürü 

heykellerine dönüştürdüler.
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 
GREEN NIGHT (AVRUPA ARAŞTIRMACILAR GECESİ) ETKİNLİĞİ 

24 Eylül 2021 Cuma günü 9A, 10A ve 11A sınıfı öğrencilerimiz ile İYTE (İzmir Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü)'de gerçekleştirilen Avrupa Araştırmacılar Gecesi (Green Night) etkinliklerine katılım sağladık. 

Yaşar Üniversitesi AB Merkezi koordinatörlüğünde İYTE, Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklığında  gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Atık, 
Enerji, Gıda ve Ulaşım temalarında 40' ın üzerinde etkinlik düzenlenmiştir. 
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BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 
GREEN NIGHT (AVRUPA ARAŞTIRMACILAR 
GECESİ) ETKİNLİĞİ  

Öğrencilerimiz etkinlik boyunca, Kimya Mühendisliği, 
Fotonik bölümü ve Teknopark da enerji firmasının 
düzenlediği konferans, deney ve workshoplara katılım 
sağlamış, bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları kendi 
ağızlarından dinleme ve izleme şansı bulmuş,  bilim, 
araştırma ve inovasyon konularında farkındalıklarını 
artırmışlardır.   
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CARIBOU CONTESTS 
TÜRKİYE 

Lise 9,10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz ile yalnızca 

kavramlara veya formülleri ezberlemeye değil, bunun 

yerine gerçek dünyada uygulanabilir esnek düşünme, 

yaratıcılık, mantık ve sağduyuya dayalı çok çeşitli zorlu 

matematik etkinlikleri sağlayarak öğrencilerin problem 

çözme tekniklerini geliştirmek ve öğrencilerimiz 

arasında matematik sevgisini teşvik etmek amacıyla 

her yıl olduğu gibi bu yıl da Caribou Uluslararası 

Matematik yarışmasına katıldık.  
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NASA  tarafından 10 yıldır düzenlenen “Space 
Apps Challenge” her geçen yıl daha fazla ülkeye 
ulaşıyor. NASA bu projeyle beraber yaratıcılığı 
yetenekle birleştiren beyinlere ulaşmak için 
küresel bir hackathon düzenliyor. 

Dünya çevre problemlerinin çözülmesi, uzay 
teknolojilerinde ilerleme kaydedilmesi ve 
insanlığın geliştirilmesi için yeni fikirler bulmak 
üzerine uygulamalar ve platformlar yaratan bu 
organizasyon her yıl daha da büyüyen bir 
ilgiyle karşılanıyor. 

Etkinliğin düzenlendiği hafta sonu boyunca, 
öğrencilerimiz Deniz Dağdelen ve Doruk 
Üstündağ okulumuzu temsil ettiler ve “NASA 
Space Apps” yarışmasına “oyunlar, 
simülasyonlar” kategorisinde katıldılar. 
Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 
NASA SPACE APPS CHALLENGE YARIŞMASI
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Kanada çift  diṗloma programı 10 ve 11. 
sınıf seviyesinde devam ediyor. 
Programa yeni başlayacak öğrenciler için 
kabul sınavı 14 Ekim tarihinde 
gerçekleşti. Lise seviyesinde 9, 10 ve 11. 
sınıf öğrencilerine yönelik BTEC dersleri 
başladı.  

 
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında açılan dersler; 

• BTEC IT, 

• BTEC ART&DESIGN, 

• BTEC E-SPORTS, 

• BTEC ENTERPRENEURSHIP dersleridir. 

SAT Sınav merkezi olan okulumuzda, 28 Ağustos 
ve 2 Ekim tarihlerinde SAT sınavları 
gerçekleşmiştir. Yıl içinde devam edecek olan 
sınavlara yurtdışında öğrenim görecek 
öğrencilerimiz hazırlanmaktadır. 

SAT Sınav merkezi olan okulumuzda, 28 Ağustos 
ve 2 Ekim tarihlerinde SAT sınavları 
gerçekleşmiştir. Yıl içinde devam edecek olan 
sınavlara yurtdışında öğrenim görecek 
öğrencilerimiz hazırlanmaktalar.

ULUSLARARASI PROGRAMLAR
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ULUSAL SINAVLARA HAZIRLIK 
LGS & YKS ÇALIŞMALARI 

16 Ağustos tarihinde yoğunlaştırılmış olarak başlayan LGS ve YKS çalışmaları tüm hızıyla devam 
etmektedir. Haftalık deneme sınavları, etütler ve birebir destek programları ile 8. Sınıf 
öğrencilerimiz LGS' ye, 12. Sınıf öğrencilerimiz ise TYT - AYT sınavlarına hazırlanmaktadırlar.  

Yurt dışında öğrenim görmeyi hedefleyen öğrencilerimiz ise, Yurt Dışı Üniversiteler Koordinatörlüğü' 
nün desteği ile başvuru süreçlerini tamamlıyorlar. 

22 Eylül 2021 tarihinde 11. Sınıf öğrenci ve velilerine, 28 Eylül 2021 tarihinde 10. Sınıf öğrenci ve 
velilerine yurt dışında eğitim sunumu gerçekleştirildi. 

14-15 Ekim tarihlerine 12.Sınıf velilerimize TYT - AYT süreci hakkında sunum gerçekleştirildi.

PDR'DEN HABERLER 
12. Sınıf öğrencilerine YKS sunumu yapıldı. 

Hazırlık 9 ve 10 sınıf öğrencilerine nasıl ders çalışmalıyız konulu sunum yapıldı. 

11. Sınıf öğrencileri ile  YKS sınavına yönelik nasıl ders çalışılmalı ve geleceğin meslekleri 
konusunda sunum yapıldı. 

8.Sinif öğrencilerine yönelik̇ zaman yönetimi, verimli soru çözme teknikleri anlatıldı. 

Tüm sınıf düzeylerinde veli bilgilendirme toplantıları yapıldı. 

Çevre ,iklim ve enerji kaynakları konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla Prof. Dr Engin Türe 
tarafından çok değerli bilgilerin paylaşıldığı öğrenci semineri gerçekleştirildi.  

SOHBETED Etkinliği: Bağımlılık nedir, bağımlılık döngüsü, ailenin bağımlılığı fark etme ve 
önlemedeki rolü hakkında değerli bilgilerin paylaşıldığı EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE konulu 
seminer Narkotik Polisi Bircan Birkan tarafından gerçekleştirildi. 
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SÖRF VE YELKEN BAŞARILARIMIZ

4 – 10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 
Techno 293 Türkiye Şampiyonası’ nda 
öğrencilerimizden Batu Balcıoğlu, Haluk 
Eren Başer, Parla Kabasakal, Sinan Tozar, 
Lidya Leyla Pınar, Ayberk Deniz Pınar, 
Zeynep Mavioğlu, Cem Murat Çelikel, Berk 
Akçay, Arda Akçay, Erk Yavaşal ve Buse Tunç 
mücadele etmişlerdir.  

Buse Tunç “Techno Plus Kızlar” Kategorisinde Türkiye 
1.si olmuştur.  Şampiyonaya katılan tüm 
öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz. 

24 - 30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 
2021 Optimist Türkiye Şampiyonası’ nda 
öğrencilerimizden Ege Kolaşin, Yağmur 
Sivrikaya, Troy Dhaese, Ege Dai, Bella 
Bragg, Mavi Deniz Çerkeşoğlu, Defne 
Isabel Ramirez mücadele etmişlerdir.  

Defne Isabel Ramirez “Kızlar” Kategorisinde Türkiye 
3.sü olarak Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 
ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştır.   

Öğrencimiz 18 - 24 Ekim tarihleri arasında 
yapılacak olan Milli Takım kampına davet edilmiştir.   

Şampiyonaya katılan tüm öğrencilerimizi kutlar, 
başarılarının devamını dileriz. 
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KAHVALTIDA JAZZ - Sinan Tansal

RADYO PODCASTLERİMİZ
KAHVALTIDA JAZZ - Tülin Bozüyük

FİLOZOF OLACAK ÇOCUK DİL BAYRAMI
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OKUL 
DOKTORUMUZDAN:  
SAÇ BİTİ  

Saç bitleri sadece insanların saçları 
arasında yaşar, kafa derisinden kan 
emerek beslenir ve başka hastalık 
bulaştırmaz. 1 - 2 mm boyutundadır, 
insandan insana kolayca bulaşır.  

Bitlerin zıplama ya da uçma özelliği 
yoktur. İnsan biti ile hayvan biti farklıdır. 
Birininki diğerine bulaşmaz. Bit 
bulunduğu yerde yumurtlayarak ürer. 
Yumurtasına sirke denir, Sirke denilen 
yumurtaları görmek bitin kendisini görmekten 
daha kolaydır ve genellikle enseye yakın, 
kulakların arkasında ve başın arkasında saç 
tellerine tutunmuş halde bulunurlar. Saç biti 
insan vücudu dışında yalnızca 48 saat 
yaşayabilir ve evcil hayvanlar üzerinde 
yaşayamaz. Sirkeler ise insan vücudu dışında 
kumaş ve battaniye üzerinde 10-15 gün canlı 
kalabilirler. Sirkeler kir veya kepek gibi 
yıkanarak temizlenemezler.  

Kafa bitleri herhangi bir hastalık taşımaz.  

BELİRTİLER 

Bitlenmenin belirtileri, saçta gıdıklanma 
duygusu, kafada kaşıntı, saçlı deride kaşınmaya 
bağlı, küçük küçük kızarık, kabuklu yaralar 
olabilir. Bazen hiç bir belirti olmayabilir.  

             

BULAŞMA  

Bitlenmenin yaygın olarak düşünüldüğü gibi 
pislikle bir ilgisi yoktur; aslında bit temiz, 
sağlıklı saçı, kirli saça tercih eder. Yetişkin ya 
da çocuk, herkes bitlenebilir. Saç biti son 
derece bulaşıcıdır. Tarak, fırça, eşarp, yastık, 
şapka ve tüylü oyuncaklar gibi paylaşılan 
kişisel eşyalar ile yayılırlar. Tekrarlanan salgın 
riskini azaltmak için bu eşyaları paylaşmaktan 
kaçınılmalıdır. Ayrıca, döşeme, yastık gibi 
saçın temas ettiği yüzeylerden kişiden kişiye 
geçer. Ama asıl bulaşma yolu saç 
temasıdır. Saç tarama veya kazak 
değiştirirken bitler hasta kişiden 1 metre 
uzaklığa bulaşabilirler.
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OKUL 
DOKTORUMUZDAN:  
TEDAVİ 

Tarama gibi mekanik önlemler yararlı olmasına 
karşın, kimyasal ajanlar kadar etkili değildir. 
 Bitleri öldürmek için kullanılan ilaçlar temel 
tedavi yöntemidir. Saçlı deriye bölgesel olarak 
krem, losyon veya jel şeklinde uygulanır. Saçlar 
ıslatılıp şampuan ile ovalandıktan sonra 
durulanıp havlu ile kurulanır. Daha sonra kuru 
ve temiz olan tüm saçlı deriye bahsedilen ilaç 
uygulanıp 10 dakika kadar beklenerek 
durulanır. (ilaçlar mutlaka KURU saça 
uygulanmalıdır). ılk uygulamadan 7-10 gün 
sonra tedavi tekrarı edilebilir. Buradaki amaç 
yumurtalardan yeni çıkmış larvaları 
öldürmektir.  İlaç uygulandıktan sonra mutlaka 
saç kontrol edilip sirkeler temizlenmelidir.  

Tek doz tedavi uygulandıktan sonra bulaşma 
riski azalır, çocuk okuluna dönebilir. Fakat 
kaşıntı 2 hafta kadar devam edebilir, bu 
hastalığın devam ettiği anlamına gelmez. Saçlı 
deride tedavi sonrası kalan ölü sirkelerinde 
bulaşıcı özelliği yoktur. Genelde tek uygulama 
tedavi için yeterli gelmemektedir. Sirkeler çok 
yoğun ise tedavi 7-10 gün sonra 
tekrarlanmalıdır.  

   

GENEL TAVSİYELER 

Şayet okulda bir sınıfta bite rastlanılırsa, o 
durumda bütün çocuklar muayene edilmeli. 
Yaygınlaşmasını engellemek için bize yardım 
ediniz. Çocuğunuzu önümüzdeki haftalarda 
günlük kontrol ediniz.  

Gençler özellikle genç kızlar saç bakımlarına 
kimseyi karıştırmazlar ve onları, saçlarını 
kontrol etmeyi sürdürmenizin sizin için önemli 
olduğuna inandırmanız zor olabilir. Israrlı 
olmaya çalışın veya saçlarını, yıkadıkları zaman 
nasıl kontrol edebileceklerini onlara gösterin.  

Uzun saçı geriye bağlamak veya örmek bit 
geçmesini azaltmada yardımcı olabilir.  

DR. AYŞEGÜL ULUUTKU SİVRİKAYA 
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI  
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2020-2021 
MEZUNLARIMIZ 
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