
 
 

 

 

 

 

2022- 2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TED ESKİŞEHİR 

KOLEJİ 

1.SINIF DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ LİSTESİ 

 
 

Sayın Velimiz, 

Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken onların tutumlu, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek ve 

başkalarının haklarına saygılı bireyler olmaları için eğitim öğretim yılı süresince kullanacağımız 

araç gereçleri tamamlarken yenilerini almadan önce var olanlar veya  

kullanılabilir düzeyde olanlar değerlendirilebilir. Verilen listede eksik olan araç gereçleri  

tamamlarken bunları dikkate almanız ricamızdır. 

 

 

 

1. SINIFLAR 

 1 adet portfolyo dosyası (20’lik), 

 1 adet zarf dosya (Günlük çalışmaların taşınması için) 

 3 adet magazin dosyası (Dolap içi düzen) 

 3 adet kurşun kalem (İnce uçlu ve basmalı kurşun kalem alınmamalı, malzemelerin süslü ve 

oyuncaklı olmaması tercih edilmelidir.) 

 Üçer adet kırmızı, yeşil ve mavi kurşun kalem, 

 Yumuşak leke bırakmayan silgi, 

 Kalemtıraş (Açma bölümü hazneli) 

 2 bölmeli kalem kutusu (Bir bölümü boya kalemlerini koymak için. Fermuarlı kumaş türünde) 

 Etkinliklerde kullanılmak üzere yapıştırıcı(pritt), 

 Etkinliklerde kullanmak adına geniş renksiz dil çubuğu 50’li paket 

 Şeffaf izole bant 

 Makas (Küt uçlu olmalı), 

 Defter düzeni için 1 kutu ataş, 

 Sayı çubuğu 

 20 cm’lik tahta cetvel 

 3 adet renkli oyun hamuru 

 Renkli A4 kağıtlar (1 paket) 

 Renkli eva (1 paket) 

 Kare 75x75 yapışkanlı kağıt (post-It) 

 Resimli TDK sözlük 

 
 

 Tüm defter ve kitapların üzerine etiket yapıştırıp doldurmanız ve yapışkanlı şeffaf 

kaplıkla kaplamanız uygun olur. 

 Öğrencimiz için alınan tüm araç ve gereçlerin üzerine etiket yapıştırılmasına özen 

gösterilmeli. 

 Öğrenci kıyafetlerinin etiket bölümüne asetat kalemiyle isimler yazılmalıdır. 

 Kaynak kitaplar ve TED defterleri okulumuzdan temin edilecektir. 

 İhtiyaç listesi isteğe bağlı olarak okulumuzdan da temin edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Yabancı Diller Kırtasiye İhtiyaç Listesi 

1.Sınıflar 

 24lü Kuru Boya Kalemi 

 Kalın Klasör Dosya (Kenarları Lastikli-Tam Kapanan) 

 1 Adet Küçük Makas 

 4 Adet Yapıştırıcı (Prıtt) 

 2 Paket Tack-It 

 10 Lu Beyaz Etiket 

GÖRSEL SANATLAR DERSİ MALZEMELERİ 

 Pastel Boya 

 Suluboya 

 Keçeli Kalem (KALEM KUTUSUNUN İÇİNDE MUHAFAZA EDİLMESİ ÖNEMLE RİCA 

OLUNUR.) 

 Kuru Boya (KALEM KUTUSUNUN İÇİNDE MUHFAZA EDİLMESİ ÖNEMLE RİCA 

OLUNUR.) 

 2 Adet 2B Resim Kalemi, 2 Adet Siyah Tahta Kalemi, Silgi, Kalemtraş ve Makas 

 1 Adet 35x50 Boyutunda Çok Amaçlı Fon Karton Defteri 

 35x50 BOYUTUNDA RESİM ÇANTASI (MALZEMELERİN RESİM ÇANTASINDA 

ATÖLYEYE GELMESİ GEREKMEKTEDİR.) 

NOT : MALZEMELERİN ÜZERİNDE İSİM-SOYİSİM-SINIF BİLGİSİ GEREKMEKTEDİR.  

 

Belirtilen ürünleri alırken TC Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Standartları Sağlık Garantisi belgelerine sahip 

olanları tercih etmenizi öneririz. 
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