


Her	yıl yaptığımız Tam	Eğitim Burslu (TEB)	öğrencilerimize
hediye çeki dağıtımına ek olarak bu yıl öğretmenler günü

hediyesi katılım payı eklenmiştir.



24	Kasım	Öğretmenler	Günü	
kapsamında,	OAB	üyesi	

velilerimizin	TEB’li
öğrencilerimize	hediye	çeki	
vererek	destek	olma	önerisini	

uygun	bulan	sınıflarda,	arzu	eden	
velilerimizin	katılımıyla	7	sınıf	

öğretmenine	”Sizin	Adınıza	Bağış	
Yapılmıştır"	sertifikaları	hediye	

olarak	verilmiştir.



“Beslenme Dostu Okul”	sertifikasına
sahip olan okulumuzda Okul Aile
Birliğinin desteği ile yemeklerdeki
şeker ve kanatlı ürün kullanımı

azaltılmıştır.

Okulumuz “Beyaz Bayrak”
belgesine sahiptir.











Paylaşım	Şenliği	ve	Uluslararası	Aileler	Günü	Şenliğinde	
okulumuz	IB	öğrencileri,	TED	Bursa	İnteract Kulübü	öğrencileri	

ve	Ortaokul	öğrencilerimize	standlar verilmektedir.	
Bu	masalarda	kendi	elleri	ile	yapmış	oldukları	ürünleri	satıp	

elde	ettikleri	kazanç	ile	sosyal	sorumluluk	projeleri	
gerçekleştirmektedirler.	



16	Mart	2019	Cumartesi	günü	Ankara TED	
üniversitesinde	ilk	defa	gerçekleşen	TED	

Okulları	Okul	Aile	Birlikleri	Toplantısına,	TED	
Bursa	Koleji’mizi	temsilen Okul	Aile	Birliği	

Yönetim	Kurulu	Üyesi	velilerimizden	Arzu	Kaya	
Kurtkaya,	Pelin	Akyuva ve	Elif	Zeytinoğlu	

katılmışlardır.	

Böylesine	geniş	katılımlı	bir	organizasyon	
düzenleyerek	bizi	büyük	TED	Ailesi	ile	

buluşturan	TED	Genel	Başkanı	Sn.	Selçuk	
PEHLİVANOĞLU’NA	ve	TED	Okulları	Genel	

Müdürü	Sn.	Sevinç	ATABAY’A	sonsuz	
teşekkürlerimizi	sunarız.



Genel	Kültür,	Spor,	Sanat,	
Tarih,	Coğrafya,	Film	

Müzikleri,	Ünlü	Yüzler,	Şarkı	
Tamamlama,	Bilim	

kategorilerinde	velilerimizin	
yarışacağı,	keyifli	vakit	

geçireceğimiz	bir	etkinlik	
düzenlenmiştir.





Orhaneli	merkezde	Fevzipaşa İlkokuluna	kütüphane	yapmak	için	
kitaplık,	masa,	sandalye,	minder,	armut	koltuklar	ve	halılardan	

oluşan	tefrişatın	teslimi	ve	montajı	tamamlandı.	

Taşımalı	sistemle	eğitim	veren	okullarda,	dersi	biten	küçük	 sınıf	
öğrencilerinin	köylerine	dönebilmek	için	büyük	sınıfların	 ders	

bitimini	her	gün	1	saat	beklemek	zorunda	kaldıkları	vakti	
değerli	kılabilmek	adına	yapılan	bu	desteğin	tamamlanması	için,	
hazırlanan	kitapların da	ilköğretim	öğrencilerimizden	seçilecek	
sınıf	temsilcileri	ve	OAB	üyeleri	tarafından	yapılacak	ziyaretle	

teslimi	planlandı.

Akköy	ve	Çepni	İlköğretim	Okullarına	da	ihtiyaç	duydukları	
dolapların	temini	sağlandı.	Ayrıca	velimiz	Özlem	Ilıman’ın temin	

ettiği	top	havuzu	Akköy’deki	küçük	yaş	grubu	öğrencilerin	
eğlenerek	öğrenme	ve	duyu	bütünleme	desteğini	karşılamak	

üzere	hizmete	sunuldu.



Bursa	Şevket	Yılmaz	Hastanesi	Çocuk	Onkoloji	Kliniğinde	yataklı	tedavi	
görmekte	olan	çocuklarımız	için	ahşap	oyuncaklar	hediye	edildi.



Katılımcı Ülkeler
ALMANYA

AMERİKA	BİRLEŞİK	DEVLETLERİ
AFGANİSTAN
BRAZİLYA
İNGİLTERE
MISIR

PORTORİKO
UKRAYNA

TÜRKMENİSTAN



TED	Bursa	Koleji Okul Aile Birliği’nin birincisini geçen
yıl düzenleyerek Bursa’da bir ilke imza attığı

Uluslararası Aile Günü bu yıl da	çok sayıda ülkenin
temsili ve ailelerin katılımıyla coşku içinde gerçekleşti.	
ABD,	Afganistan,	Almanya,	Brezilya,	İngiltere,	Mısır,	
Portoriko,	Türkmenistan ve Ukrayna ülkelerinin

herbirini temsil eden yabancı velilerin kurduğu alanlar,	
misafirleri geleneksel yiyecek içecek ve hediyelik

eşyalarla buluşturdu.	Kültür alışverişinin canlı tanığı
olma şansı yakalayan TED	Aileleri,	23	Nisan	resmi

kutlama töreninin ardından okul bahçesinde çok keyifli
saatler geçirdiler.	Satışlardan elde edilen gelir Okul Aile
Birliği tarafından Türk Eğitim Derneğinin “Sen	De	Bir

Meşale Yak”	kampanyasına aktarılarak öğrenci
burslarının arttırılması ve eğitim eşitliğine katkı

sağlanmasında kullanılacak.







Katılımcı ülke velilerimize
okulumuzda Lise Müdürümüz

Ebru Bekil ve Okul Aile Birliğimiz
tarafından teşekkür plaketleri

verilmiştir.





Büyük TED	Ailesi olarak birlik ve
beraberliğimizi pekiştirmek,	baharı neşe ile

karşılamak ve keyifli zaman	geçirmek
amacıyla 03	Mayıs 2019	Cuma günü okul

bahçemizde Bahar Şenliği 2019	
gerçekleştirilmiştir.

Okul Aile Birliği ve Şenlik Komitemizin bizzat
takibi ile satışlardan elde edilen gelirlerle
Türk Eğitim Derneği’nin “10.000	Genç

Meşale Daha Aydınlık Türkiye
Kampanyası”na destekte bulunulmuştur.





07	Mayıs	2019	tarihinde	Türk	
Eğitim	Derneği	Genel	Başkanı	

Selçuk	PEHLİVANOĞLU	
okulumuza	gerçekleştirdiği	

ziyareti	sırasında	Okul	Aile	Birliği	
yönetim	kurulu	ve	okul	

idarecilerimiz	ile	görüşmüştür.



TED	Bursa	Koleji	Okul	Aile	Birliği,	
Orhaneli	ilçesinde	bulunan	dört	okulu	
ziyaret	etti.	Anaokulu	öğrencilerimizin	

akranlarıyla	paylaşmak	üzere	
hazırladığı	oyuncak	ve	eğitsel	

gereçlerden	oluşan	koliler,	Fevzipaşa,	
Termik	Santral,	Şehit	Jandarma	Er	
Ayvaz	Gür	ve	Karınca	İlköğretim	

Okullarının	ana	sınıflarına	teslim	edildi.



TED	Bursa	Koleji	Okul	Aile	Birliği	
etkinlikleri	kapsamında	okul	bahçesinde	

çadır	kampı	gecesi	13	Eylül	2019	
tarihinde	gerçekleştirilmiştir.	



TED	Bursa	Koleji	Okul	Aile	Birliği	etkinlikleri	kapsamında	
okul	bahçesinde	çadır	kampı	gecesi	düzenlendi:
• Öğrenciler	çadırlarını	kurdular,
• CISV	grubu	ile	oyunlar	oynadılar,
• Umut	Öğretmenin	gitarıyla	şarkılarına	eşlik	ettiler,
• Teleskop	ile	gökyüzünü	incelediler,
• Tolga	Özpamuk’tan kampçılık	hakkında	bilgiler	aldılar,
• Ertesi	sabah	bahçede	kahvaltılarını	yapıp	kampı	

toplayıp	mıntıka	temizliği	yaparak	tekrar	buluşmak	
umuduyla	dağıldılar

Okul	Aile	Birliği’nin	pek	çok	etkinliğinde	
olduğu	gibi	gelir,	Türk	Eğitim	Derneği	öğrenci	
bursları	için	meşale	yakılmasına	aktarıldı.



Okul Aile Birliğimiz 2018/2019 faaliyet 
döneminde gerçekleştirdiği etkinlikleri sonucu, 

Türk Eğitim Derneği öğrenci bursları için 
3 meşale yakılmasını sağlamıştır.




