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“Eğitimdir ki,
bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir  

topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete  
terk eder.”
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Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan 
Türk Eğitim Derneği, “Türk Maarif Cemiyeti” adıyla 31 Ocak 
1928’de kuruldu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
daha savaş sürerken topladığı Eğitim Şurası’nda Cumhu-
riyet’in eğitimdeki yol haritasını şekillendiriyordu. Bu yol 
haritasında elbette toplum eliyle eğitimin kalkınması da 
vardı. 

Cumhuriyetimizin Kurucusu, her türlü yoklukla ve cehalet-
le mücadele edilen bir dönemde eğitimin yaygınlaşması, 
eğitimde kalitenin artırılması ve faaliyetlerin yürütülebil-
mesi için derneğin meşalesini yaktı.

“... Bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik genel isteği ye-
rine getirebilmekten daha çok uzağız. Önümüzdeki yıl 
için sizlerden devletçe yapılabilecek en büyük özveriyi 

rica ederken, varlıklı olan vatandaşlarımıza da korumala-
rına verilmiş olan çocuklarımızı özel girişimleri ile okutup 

yetiştirmelerini önemle öğütlerim.”

Mustafa Kemal Atatürk, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ikinci dönem  

açılış konuşması, 
1 Kasım 1925

Türkiye Cumhuriyeti devletinin önde gelen temsilcilerinin 
ve işadamlarının büyük fedakârlıklarıyla kurulan Cemiyet, 
ülke çapındaki başarılı çalışmaları üzerine 12 Aralık 1939 
tarihli Bakanlar Kurulu kararı gereğince “kamu yararına 
çalışan dernek” statüsünü edindi ve 1946 Haziran ayından 
itibaren de “Türk Eğitim Derneği” adını aldı.

Türk Eğitim Derneğinin amblemi, 1929 Mart ayında bu-
günkü biçimiyle dernek amblemi olarak kabul edilmiştir. 
Amblemdeki ay, Türk bayrağından alınmıştır. Eğitim sem-
bolü olan meşale, Derneğimizin temel amacının simgesi-
dir. Yıldızlar ise Derneğin kuruluşu ve gelişmesinde büyük 
katkısı olan ilk Yönetim Kurulunun beş üyesine saygı ve 
sevgiyi ölümsüzleştirmek amacını taşımaktadır. Derneğin 
ilk tüzüğünde yer alan “Cemiyet, siyasi hiçbir gaye güt-
meyip, sadece memleket gençliğinin tahsil ve terbiyesi-
ne yardım ile iştigal eyler.” şeklinde belirtilen temel amaç, 
bugün de geçerliliğini korumaktadır. Türk Eğitim Derneği, 
bugüne kadar sadık kaldığı bu ilkeye dayanarak çalışma-
larını yürütmektedir.

Türk Eğitim Derneği;

Okulları, üniversitesi, temsilcilikleri, öğrenci 
yurtları, düşünce kuruluşu, senfoni orkestrası, 

okullarının mezun dernekleri ve spor kulüpleri ile 
ülke çapında faaliyet göstermektedir.
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TED NEDEN 
OKUL AÇAR?

TED OKULLARI NASIL 
BİREYLER YETİŞTİRİR?

Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken 

olduğuna inanır ve Türkiye’nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak için;

•	 okullarının bulunduğu bölgelerin eğitim seviyesini yükseltmek,

•	 maddi olanakları sınırlı, başarılı çocuklara okullarında eğitim vermek

amacıyla okullar açar.

Türk Eğitim Derneği Okulları;

•	 Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,

•	 Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş,

•	 En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,

•	 Yüksek ahlaklı,

•	 Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,

•	 Çevreye duyarlı,

•	 Sosyal sorumluluk bilincine sahip,

•	 Bilimsel düşünen,

•	 Empati kuran ve farklılıklara saygılı,

•	 İletişim becerileri kazanmış,

•	 Özgüveni yüksek,

•	 Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan,

•	 İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş,

•	 Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan,

•	 Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirir.
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARINDA
EĞİTİM ÖĞRETİM ANLAYIŞI

Türk Eğitim Derneği Okullarında;

•	 Bireysel farklılıkların dikkate alındığı,

•	 Öğrenci merkezli,

•	 Ulusal değerleri esas alan,

•	 Evrensel bakış açısına sahip,

•	 Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan,

•	 Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan,

•	 TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği,

•	 Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı esastır.

YERLEŞKE

TED Şanlıurfa Kolejinde, 21.549 m2’lik arsa üzerine kurulu 18.341m2 kapalı alan ve 3.208 m2 açık oyun 

alanlarının yanı sıra;

TED Şanlıurfa Koleji öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki her türlü gelişi-

mi için gerekli tüm olanakları sağlayan çağdaş bir eğitim yerleşkesi olarak planlanmıştır. 1000 kişilik 

öğrenci kapasitesinin gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde, bir dizi yaşam merkezini içerecek ya-

pıda projelendirilen TED Şanlıurfa Koleji Kampüsü, gerek sahip olduğu öğrenci ve kullanıcı kapasitesi, 

gerekse içerdiği tesisler yönünden Şanlıurfa‘nın ve ülkemizin örnek bir eğitim tesisidir. Bu tesis, eği-

tim-öğretimin verildiği bölümlerin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de geniş olanaklar 

sağlayan çağdaş bir eğitim ve kültür ortamı olarak hazırlanmıştır.

•	 Teknolojik donanımlı 2 adet fen ve teknoloji 
laboratuvarı,

•	 1 adet kimya, 1 adet biyoloji ve 1 adet fizik 
laboratuvarı,

•	 69 adet derslik,

•	 45 kişi kapasiteli 3D sınıfı,

•	 520 kişi kapasiteli konferans salonu,

•	 Uluslararası standartlarda 270 seyirci kapa-
siteli kapalı spor salonu, 

•	 Halı saha,

•	 Açık ve kapalı basketbol ve voleybol saha-
ları,

•	 520 kişilik yemekhane,

•	 2 adet bilgisayar atölyesi,

•	 2 adet müzik atölyesi,

•	 Satranç atölyesi,

•	 Görsel sanatlar atölyesi,

•	 Seramik atölyesi,

•	 Yarı olimpik yüzme havuzu,

•	 Teknoloji ve tasarım atölyesi bulunmaktadır.
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Eğitim alanında Türkiye’nin en kök-

lü kuruluşları arasında yer alan Türk 

Eğitim Derneğinin Şanlıurfa’daki 

meşalesi TED Şanlıurfa Koleji, 2016-

2017 öğretim yılında okul öncesi,  

ilkokul ve ortaokul düzeylerinde eği-

time  başlamıştır. Türk Eğitim Derne-

ği, başarılı fakat maddi olanakları sı-

nırlı öğrencilere burslar vermeyi, yurt 

içinde ve dışında yabancı dilde eği-

tim veren okullar ve yurtlar açmayı, 

Türk eğitim standartlarını çağdaş se-

viyeye taşıyacak bilimsel platformlar  

oluşturmayı, eğitim sisteminin so-

runları ve çözümleri konusunda top-

lumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim 

politikasının oluşturulmasına katkıda 

bulunmayı misyon edinmiş köklü bir 

sivil toplum kuruluşudur.

Eğitim ve öğretimde kaliteyi ar-

tırmayı amaç edinen Türk Eğitim  

Derneğinin misyon ve vizyonuna sa-

hip, belirlediği hedeflerden şaşma-

dan yola devam eden TED Şanlıurfa 

Koleji, çağdaş eğitim anlayışı ile dün-

ya vatandaşı vizyonuna sahip birey-

ler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

TED’Lİ OLMAK
AYRICALIKTIR.
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NEDEN
TED ŞANLIURFA KOLEJİ?
•	 Çift diploma olanağı

•	 Kanada devlet üniversitelerinde okuma fırsatı

•	 Üniversiteye Destek Eğitim Programı (ÜDEP) ile hedeflenen üniversiteyi kazanma şansı  

(Haftada 10-14 saat)

•	 TED imzasıyla İngilizce öğrenme farkı

•	 Lise hazırlık sınıfında yılda 1000 saate yaklaşan yabancı dil eğitimi

•	 Haftada 4 saat ile 2. yabancı dil öğrenme fırsatı

•	 Üniversitesi olan bir lisede okuma şansı

•	 21 bin 549 m2 kampüs

•	 41 okulu, 1 üniversitesi, 1 düşünce kuruluşu, 21.000 öğrencisi, 48.000 burslu öğrencisi, 2.500 eği-

tim personeli olan 87 yıllık eğitim tecrübesine sahip TED okulu olması

•	 Eğitim kadrosunun TED tarafından merkezi sınavla belirlenmesi

•	 Kampüste 24 saat kayıtta olan kamera sistemi sayesinde huzurlu ve güvenli eğitim ortamı

•	 Öğrencileri sınavlara hazırlamanın ötesinde sanata ve spora verilen önemle donanımlı bireyler 

olarak yetiştirilmesi

•	 Sağlık merkezi

•	 MEB sınavlarındaki başarı yüzdesiyle Türkiye’de önde gelen eğitim kurumu
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Anasınıflarımızın küçük guruplarında 48-53, bü-
yük guruplarında ise 54-66 ay aralığındaki çocuk-
lar öğrenim görmektedir. Anasınıflarımızda, MEB 
Okul Öncesi Eğitim Programı çerçevesinde TED 
Okullarına özgü hazırlanmış olan, “TED Okul Ön-
cesi Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Buna ek 
olarak okulumuz; gelişimsel gereksinimleri karşı-
lamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan dinamik 
etkileşimini desteklemeyi; öğrencinin tüm alanla-
rındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, 
çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemek-
tedir. Oyun merkezli etkinliklerde, öğrencilerimi-
zin aktif katılımı sağlanarak, yaşayarak öğrenme 
ilkesi temel alınır. İngilizce, beden eğitimi, yüzme, 
drama, müzik, robotik kodlama, seramik, satranç, 
zarafet, tenis ve dans/ritm dersleri branş öğret-
menleri tarafından yürütülür. Yabancı dil etkin-
likleri sınıflarda, diğer branş etkinlikleri ise kendi 
atölyelerinde uygulanır.

Kulüplerimiz

Her çocuk merak duygusuyla doğar. Çocukla-
rımızın sorularını cevaplamak, içlerindeki merak 
duygusunu doğru yöntem ve tekniklerle des-
tekleyebilmek temel  amaçlarımızdandır. Bizler 
de TED Okulları Kulüp Uygulamaları kapsamın-
da öğrencilerimizi çeşitli beceri ve ilgi alanlarıy-
la buluşturmanın keyfini yaşıyoruz.

Farklı yaş gruplarında bulunan anaokulu öğren-
cilerimiz kura yöntemiyle çektikleri kulüplerde 
sınıf arkadaşları dışındaki çocuklarla da payla-
şım yapma şansı buluyorlar. Tüm anaokulu öğ-
rencilerimizin rotasyonlu olarak faydalandıkları 
kulüplerimiz ise şunlardır:

Minik Şefler Kulübü

Çocuklarımızın hem yaratıcılığını hem de el be-
cerilerini geliştiren etkinlikler tasarlıyoruz. Bu 
sayede minik şeflerimiz yaptıkları yiyecekleri 
hayal güçlerine göre  diledikleri gibi şekillen-
dirip süsleyebiliyorlar. Kendi tostlarını hazırla-
yabilmekten salamura zeytin kurmaya kadar 
farklı etkinliklerle buluşturulan çocuklarımız 
çeşitli tasarım tabaklar oluşturarak da yara-
tıcılıklarını  pekiştiriyorlar. Tarladan mutfağa,  

mutfaktan tabağa çeşit çeşit ürünleri gözlemleyip  
şekillendiren miniklerimiz ortaya çıkardıkları 
ürünleri de afiyetle yiyorlar.

Bahçecilik Kulübü

Fen bilimleri kazanımlarına yönelik olarak kök 
ve gövde incelemeleriyle kulüp dersine başla-
yan çocuklarımız, tohumdan fidana ve ağaçtan 
ürüne kadar tüm aşamaları deneyimleyip göz-
lemleyerek öğreniyorlar.

Öğrencilerimizin katılımcı, sosyal ve paylaşımcı 
bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı; kişisel 
beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaç-
lamaktayız.

Bir diğer hedefimiz de her gün tüketmekte ol-
duğumuz çeşitli gıda ürünlerinin yetişme şartla-
rını, zorluklarını ve önemini çocuklarımızın de-
neyimleyerek görmelerini sağlamak.

Fransızca Kulübü

Kulübümüzde çocuklarımız şarkılar, oyunlar ve 
eğlenceli etkinlikler ile Fransızcaya giriş yapıyorlar.

İlerleyen derslerde Fransa’yı ve kültürünü tanıyan 
çocuklarımız Fransızcaya aşina olarak büyüyorlar. 

Çevrelerinde gördükleri çoğu nesnenin Fransız-
ca ismini öğreniyorlar.

Çocuklarımız, dil gelişimi için önemli olan 4 ve 5 
yaş aralığında yeni bir yabancı dille daha buluş-
manın ayrıcalığını yaşıyorlar.

Akıl Oyunları Kulübü

Kapla ve connect four gibi çeşitli akıl oyunlarını 
öğrenen çocuklarımız iş birlikli öğrenme, strate-
jik öğrenme ve yaparak-yaşayarak öğrenme gibi 
metotları kullanarak çeşitli oyunlar oynuyorlar. 

Farklı strateji ve teknik geliştirmeye küçük yaş-
ta başlayan çocuklarımız, kurdukları bağlantıları 
hayatın her anına entegre etme şansı yakalaya-
biliyor ayrıca ilkokul akıl oyunları kulüplerimize 
de daha donanımlı olarak başlıyorlar.

TED Şanlıurfa Koleji İlkokulu, Milli 
Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğ-
rultusunda, bilim, sevgi ve hoşgö-
rü ilkelerinin ışığında; temel bilgi ve 
becerileri kazandırarak, eleştirel dü-
şünebilen, etkili iletişim kurabilen ve 
yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç 
edinmiştir. Demokratik ve çağdaş 
bir eğitim ortamında öğrencilerimiz, 
bireysel öğrenme ve ekip çalışması 
becerilerini kazanmakta, kendilerine 
sağlanan olanaklara ilgi duydukları 
sanat ve spor dallarındaki yetenek-
lerini geliştirmeye teşvik etmektedir.

Okulumuzda eğitim ve öğretim, ya-
bancı dil ağırlıklı olarak Türkçe sür-
dürülmektedir. Tam gün ve karma 
eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli 
Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş öğ-
retim programlarının yanı sıra öğ-
rencilerimiz  İngilizce, drama, müzik, 
robotik kodlama, zarafet, eğlenceli 
bilim, Ayrıca 1. sınıftan itibaren be-
densel gelişimlerini desteklemek 
amacıyla tenis, yüzme, dans ve ritm 
eğitimi verilmektedir. Sanatsal yete-
neklerini ortaya çıkarmak amacıyla 
seramik; zeka gelişimleri için ise sat-
ranç eğitimine önem verilmektedir. 
Bunun yanında 4. sınıftan itibaren 
ikinci yabancı dil olarak Almanca 
Dersi verilmektedir.

Yabancı dil dersleriyle öğrencileri-
mize konuştuğu dilin dışında bir dili 
kullanarak iletişim kurma becerisini 
kazandırmak ve yabancı dili sevdir-
mek amaçlanmakta, ayrıca öğrenci-
lerimizin yabancı dili öz güvenle kul-
lanıp, çağdaş dünyaya sağlıklı uyum 
sağlayarak yetişmelerine yönetik 
araştırmalar yaparak programlar ge-
liştirilmektedir.

OKUL 
ÖNCESİ İLKOKUL
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TED Şanlıurfa Koleji Ortaokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, bilim, sevgi 

ve hoşgörü ilkelerinin ışığında temel bilgi ve becerileri kazandırarak, eleştirel düşünebilen, et-

kili iletişim kurabilen yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Demokratik ve çağdaş bir 

eğitim ortamında öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, 

kendilerine sağlanan olanaklarla ilgi duydukları sanat ve spor dallarındaki yeteneklerini geliş-

tirmeye teşvik edilmektedir.

Ortaokulumuzun alanında uzman ve ileri teknolojiyi kullanabilen öğretmen kadrosu, öğrenci-

lerimize en üst düzeyde temel bilimler eğitimi vermektedir. Öğrencilerimiz, bireysel özellikle-

rini dikkate alan çağdaş ölçme-değerlendirme yöntemleri ve belirli aralıklarla yapılan deneme 

sınavları sayesinde ulusal sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaktadır. Bununla birlikte akademik 

başarıya ilaveten öğrencilerimiz serbest etkinlik saatlerinde bireysel yeteneklerine göre müzik, 

resim, yüzme, voleybol, basketbol, futbol, tenis, satranç, seramik, robotik kodlama branşların-

da kendilerini geliştirerek zengin bir donanımla hayata hazırlanmaktadır.

MEB tarafından 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan merkezi sınavlara 

uyum sağlamak amacıyla, 41 TED okulunda uygulanan merkezi sınavların yapısı yeniden dü-

zenlendi. Buna göre, Temel Beceri Uygulaması (TBU) adını taşıyan ve yılda iki kere tüm TED 

ortaokullarında uygulanan ölçme aracı yürürlüğe girdi. “Temel Beceri Uygulamaları”, 41 TED 

okulunda eşzamanlı olarak 5. 6. 7. 8. sınıf düzeylerinde uygulanıyor.

 
ORTAOKUL

Bugünün gençleri yarının yetişkinlerini çok yönlü, ileri görüşlü, farkındalığı yüksek, 

üretici ve özgüden sahibi bireyler olarak hayata hazırlamak için çalışırız. 

İletişimin daha da önem kazandığı ve karakterin oturmaya başladığı lise yılları, öğ-

renciler için her zaman özeldir. Bu yıllarda öğrenciler, yeteneklerini ve ilgi alanlarını 

anlamlandırıp, hayatlarının geri kalanında nasıl kullanacaklarını ve meslek seçimle-

rinde nasıl değerlendireceklerini kararlaştırmaya başlar. Elbette TED Şanlıurfa Koleji 

danışman öğretmenleri ve kariyer planlama uzmanlarımız (yurt içi ve yurt dışı) bu 

süreçte her zaman onların yanında olacaktır. Lisemize özgü kütüphane, fizik ve kim-

ya laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, müzik atölyeleri, görsel sanatlar atölye-

leri ve kulüp odaları özel tasarımlarıyla öğrencilerimizin çok yönlü gelişime katkıda 

bulunur. 

TED Şanlıurfa Koleji Lisesi, çağdaş eğitim anlayışı ile özgür düşünebilen, üreken, bi-

limsel düşünme gücü ile hareket eden, özgüveni yüksek, çevresine ilgili ve duyarlı 

‘’Dünya  Vatandaşı’’ olabilme niteliklerini taşıyan bireyler yetiştirmeyi  hedeflemek-

tedir. 

 
LİSE
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YABANCI DİL 
PROGRAMLARI
Tüm TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak hazır-

lanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanarak Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan K12 bütün-

lüğündeki TED’e özgü İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Günümüzün değişen 

koşullarına paralel olarak TED K12 İngilizce müfredatı, iki yılda bir yenilenmektedir. Okul öncesi 5 ve 

6 yaşta, TED tarafından yazılmış ve tüm TED Okulları okul öncesi sınıflarında kullanılmakta olan İngi-

lizce eğitim materyalleri kullanılmaktadır. Yabancı dil eğitimi, öğrencilerin farklı öğrenme stilleri göz 

önüne alınarak ve bilgisayar tabanlı bireysel öğrenme programları kullanılarak yapılmaktadır. Okulu-

muzda uygulanan İngilizce eğitim kalitesinin uluslararası bağımsız yurtdışı merkezler tarafından bel-

gelenmesi amacıyla öğrencilerimiz Cambridge, IELTS, TOEFL, IGCSE, vb. sınavlara hazırlanmaktadır.

Uluslararası platformlarda başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları tüm olanakları sunan okulumuz, 

öğrencilerinin farklı öğrenme stillerini göz önüne alarak ve bilgisayar tabanlı bireysel öğrenme prog-

ramlarını kullanarak öğrencilerinin uluslararası sınavlara girmelerini ve University of Cambridge,  

IGCSE* gibi uluslararası programları takip etmelerini sağlar. Cambridge programları dâhilinde okulu-

muzda 6. sınıftan itibaren 11-14 yaş grubuna yönelik ICGSE Cambridge Secondary One ve lise yılların-

da 14-16 yaş grubuna yönelik ICGSE Cambridge Secondary Two takip edilir.

Teknolojik donanımlı sınıflarımızda bilgisayar ve internet destekli programlar eşliğinde ve yabancı 

öğretmenlerimizin desteği ile öğrencilerimizin konuşma, okuma, yazma ve dinleme gibi bütün dil be-

cerilerinde kendilerini etkili bir şekilde ifade etmeleri sağlanır. Öğrencilerimizin İngilizceyi hayatlarının 

bir parçası olarak görerek hedef dilde konuşmaları; kitap okuma, yazma, araştırma ve sunum yapma, 

program seyretme alışkanlıklarını kazanmalarını sağlayacak ders içi ve ders dışı etkinliklerin yanı sıra 

yurt dışı programlarıyla öğrencilerimizin hem yabancı kültürleri tanıma hem de öğrendikleri dili doğal 

ortamlarında kullanmaları için fırsat yaratılır. 

Okullarımızda İngilizce dil eğitimi ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde TED Genel Merkezi tarafından 

verilen sınavlarla izlenir. Ayrıca 4. sınıftan itibaren öğrencilere İngilizce seviye tespit sınavı uygula-

narak, sınav sonunda belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim-öğretim yılı süresince öğrencilere 

İngilizce Destek Programı uygulanır.

İkinci Yabancı Dil programında öğrencilerimiz, okulumuzun sunduğu yabancı dillerden birini seçerler 

ve yine iletişimsel hazırlanan öğretim programı ile ikinci yabancı dil öğrenimleri gerçekleştirilir.

TED Okullarında öğrencilerin ikinci yabancı dilde, orta düzeydeki metinleri rahatlıkla okumaları, yaz-

maları, okuduklarını anlamaları yanı sıra güncel konularda ve kendi ilgi alanlarına giren konularda 

kendilerini ifade edebilecek düzeyde dili öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Nitelikli yabancı dil eğitimi, 
TED Okullarının temel özelliklerinden biridir.
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PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE  
REHBERLİK ÇALIŞMALARI (PDR)

ÖLÇME ve 
DEĞERLENDİRME

İlkokul, ortaokul ve lise psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri öncelikle öğrencinin yete-
nek, beceri ve diğer özelliklerinin kendisi, öğretmenleri ve ailesi tarafından fark edilmesine, 
bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine, etkili öğrenme ve çalışma becerilerinin 
geliştirilmesine yöneliktir. Okulumuzda gelişimsel ve koruyucu yaklaşımı esas alan PDR hiz-
metleri, öğrencilerimizin gelişim döneminde karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşme-
den çözmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin kendini 
tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı 
bireyler olmalarına katkıda bulunmak üzere çeşitli çalışmalar yapar. PDR Birimi, sadece öğ-
renciyle değil aynı zamanda öğretmen, yönetici ve velilerle iletişim ve işbirliği içerisinde 
çalışarak onlara yönelik çalışmalar da yapar. Bunların yanı sıra, TED Okullarına özgü olan 
değerler eğitimi, mesleki rehberlik, koruyucu ve önleyici rehberlik gibi çalışmalar da PDR 
Biriminden destek alınarak koordine edilir.

TED Şanlıurfa Kolejinde öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlara yönelik geli-
şimleri sistemli ve objektif bir şekilde takip edilir. Veliler ile elektronik ortamda ve görüşme-
ler yoluyla periyodik olarak paylaşılır. Klasik ölçme teknikleri (test, yazılı ve sözlü sınavlar) 
yanında öğrencilerin bireysel özelliklerine göre alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem-
leri (proje, portfolyo vb.) de kullanılır. TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve değer-
lendirilen merkezi sınavlar tüm TED Okulları ile birlikte TED Şanlıurfa Kolejinde de uygulan-
maktadır.
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EĞİTİM 
PERSONELİ

K12NET
ÖĞRENCİ
BİLGİ SİSTEMİ

TED Şanlıurfa Koleji için eğitim personeli istihdamı, diğer TED Okullarında olduğu gibi TED 
Genel Merkezi tarafından yürütülmektedir. İstihdam edilecek eğitim personelinin kişisel ve 
mesleki gelişimleri sürekli hizmet içi eğitimlerle desteklenmektedir.

Öğrencilerin eğitimleri boyunca geliş-

melerini yakından izleyebilmek için veli-

ler, internet tabanlı bir sistem kullanmak-

tadırlar. K12Net sayesinde öğretmen ve 

veliler, öğrencinin gelişimini güncel ola-

rak takip edebilmektedir.

K12Net ile öğrencimiz hakkındaki en son 

eğitim bilgilerine, istenildiği zaman iste-

nildiği yerden mobil cihazlar kullanılarak 

Asisto uygulaması ile ulaşılabilmektedir. 

Asisto, bildirim alma gibi anlık haber ver-

me teknolojisini de K12Net ile bütünleş-

tirmiştir. Veli ve öğrencilerimiz, K12Net 
üzerinden deneme sınav sonuçlarını, 

hangi kazanımlarda eksik olduklarını, sı-

nıfta ve okuldaki sıralamaları gibi konu-

larda detaylı bilgiye ulaşabilmektedirler.

Öğretmenlerimiz, K12Net sistemi üze-

rinden öğrencilerimize ödevlerini ve-

rip ödevleri kontrol edebilmekte, test 

veya ek çalışma göndererek eksiklerini 

tamamlamaları konusunda destek ola-

bilmektedirler. Etüt sistemi ile öğrenci-

lerimizin hangi dersten etüde kaldığını, 

hangi kazanımda ders işlediğini ve etüt 

yoklamasını görebilirler. Haftalık ders 

programı, deneme sınavı sonuçları, öğ-

retmenlerle ilgili bilgiler, devamsızlıkları, 

kişisel gelişimi, rehberlik işlemleri ve etüt 

işlemleri gibi birçok konuda detaylı bilgi-

ye K12Net üzerinden 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,

•	 Öğrenci ders devamsızlıklarını

•	 Takvim kısmından etkinlikleri,

•	 Öğrencinin ödevlerini ve notlarını,

ve öğretmenden gelen mesajları görebilir ve 

mesaj gönderebilirsiniz.
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TED Şanlıurfa Kolejinde dinamik, sağlıklı ve spor-

tif gençler yetişir. Öğrencilerin sağlıklı bir yaşam 

sürdürebilmeleri için yaşam boyu spor ilkesi an-

latılır, spor kültürü edinmeleri sağlanır ve bu sa-

yede sosyal gelişimlerine yardımcı olunur.

Şanlıurfa Eğitim 
Kurumları Arasında İlk 
Yarı Olimpik  
Yüzme Havuzu

Türkiye’de sayılı okulda olan bu donanım TED ile 

Şanlıurfa’ya geldi. Uluslararası standartlara sahip, 

çağdaş mimari tasarımı ve yapımında kullanılan 

yüksek teknoloji ile TED Şanlıurfa Koleji öğren-

cilerini sporun her alanında uzmanlaştırıyor, ge-

leceğin çalışkan ve sportif bireylerini yetiştiriyor.
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TED Şanlıurfa Koleji, sanatın evrensel bir dil ol-

duğunun farkındalığıyla, her bireyin keşfedilme-

yi bekleyen bir yeteneğinin olduğuna inanır. Bu 

doğrultuda, TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri, ulu-

sal ve evrensel sanata meraklı, sanat tarihi konu-

sunda bilgili ve sanat eserlerini koruyacak duyar-

lılığa sahip modern insanlar olarak yetişir.

•	 Yaratıcı Yazarlık Çalışmaları

•	 Tiyatro

•	 Edebiyat

•	 Resim

•	 Müzik

•	 Resim Sergileri

•	 Seramik Çalışmaları

•	 Estetik

•	 Sanat ve Medya

•	 Sanat Akımlarının Tanıtılması

•	 Polifonik Koro

•	 Yaratıcı Etkinlikler

•	 Halk Oyunları

KÜLTÜR ve 
SANAT
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Serviscell Uygulaması

Okulumuzun öğrencileri, temiz, 

bakımlı ve güvenli servis araçlarıy-

la taşınır ve güvenlikleri için gerekli 

tüm önlemleri alınır.

Araçlarımız sürekli olarak GPS sis-

temi ile takip edilir. Tamamen yeni 

ve modern olan taşıtlarda 3 noktalı 

emniyet kemeri sistemiyle yüksek 

güvenlik sağlanır. PDR uzmanların-

ca şoför ve hosteslere, çocuk psi-

kolojisi ve iletişimi hakkında eğitim 

seminerleri verilir. Seyahat anında 

taşıtlarda çalan İngilizce şarkılarla 

eğitim sürekli olarak desteklenir. 

GÜVENLİ 
ÖĞRENCİ 
TAŞIMACILIĞI

Serviscell, okul servis hizmetlerinin en geniş 
anlamada takip edilmesini, kontrol edilmesi-
ni ve yönetilmesini sağlayan donanım ve ya-
zılımlardan oluşan bir sistemidir.

Serviscell sayesinde veliler, sabah ve akşam 
servis aracının bekleme noktasına ne zaman 
geleceğini, öğrencilerin sabah gidiş ve ak-
şam dönüşlerde servis aracına binip binme-
diğini ve servis aracının okula saat kaçta giriş 
yaptığını anlık olarak öğrenirler.
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3D
SINIFIYEMEKHANE

Eğitim kurumları, teknolojinin ve bilgisayar tabanlı eğitim sistemlerinin hızla gelişimi saye-
sinde uygulamalı yeni öğretim tekniklerine yönelmiştir. TED Şanlıurfa Koleji, bu doğrultuda, 
bilgi ve eğitim-öğretim teknolojilerini yakından takip ederek, öğrencilerin hızlı ve kalıcı öğ-
renmelerine katkıda bulunmak üzere eğitim-öğretim ortamlarını yapısal olarak uygun hale 
getirmiş ve içerik açısından zenginleştirmiştir.

TED Şanlıurfa Koleji, 3D sınıfı sayesinde öğrencilerine, 3 boyutlu içeriklerle okuyarak, din-
leyerek, duyarak, görerek, eğlenerek ve her şeyden önemlisi hissederek işledikleri konula-
rı öğrenmelerini sağlamaktadır. Bu sınıflarda öğrenciler, bazen insan vücudunun içindeki 
damarlarda dolaşarak insan biyolojisini yakından tanırlar, bazen de evrenin derinliklerinde 
yıldızlara, güneşe, gezegenlere dokunacak kadar yakın olurlar. Öğrendikleri konunun içinde 
yaşayan öğrenciler, bu sayede hem eğlenir hem de kalıcı bir biçimde konuyu öğrenirler. 

TED Şanlıurfa Kolejindeki yemekhane faaliyetleri, fiziki şartları ve yemeklerin kalitesiyle 5 yıldızlı 
konseptte sunulmaktadır. Alanında lider Compass Group PLC’nin şirketi Sofra Grup’tan alınan özel 
yemek hizmeti, 35 uzman personelle sağlanmaktadır. Her ay okul beslenme komisyonu denetimin-
de belirlenen yemek menülerinde kullanılan malzemelerin tümü yetkin markaların gıda ürünleridir 
ve uzman aşçılarımız tarafından bizzat seçilmektedir. Okulumuzda yemek saatleri eğitim kademe-
lerine göre farklılık göstermektedir. Böylece yemek konusundaki ana hedefimiz olan sağlıklı ve den-
geli beslenmenin yanı sıra öğrencilerimizin yemekhanedeki uyumlu ortamı da sağlanır. 

Kantinim Uygulaması

Çocuğunuzun okul kantininden yaptığı alışverişleri anında internetten görüntüleyebileceğiniz bu 
uygulama sayesinde harcama limiti belirleyebilir, ürün engellemesi veya satın alınabilecek miktar 
sınırlaması yapabilirsiniz.

Çocuğunuz kantinden alışveriş yaptığında veya Kantinim Kartına para yüklediğinde, işlem bilgisi 
anlık olarak tarafınıza isteğe bağlı olarak tarafınıza kısa mesaj ya da elektronik posta ile bildirilir.
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BURS VE  
İNDİRİM OLANAKLARI

Tam Eğitim Bursu (TEB): Türk Eğitim Derneği tarafından maddi olanakları yetersiz ancak başarılı 
öğrencilere verilen burstur.

Detaylı bilgi için: www.ted.org.tr

Diğer Burs ve İndirimler: TED Şanlıurfa Koleji, TED Genel Merkezi tarafından onaylanan “Burs ve 
İndirim Uygulamaları İç Yönetmeliği” kapsamında burslar verir ve indirimler uygular.  

LABORATUVARLAR

TED Şanlıurfa Koleji, en faydalı ve kalıcı öğrenme biçiminin uygulamalı eğitim olduğu inancıyla; tam 

donanımlı fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarı ile öğrencilerine hizmet vermektedir. Çağdaş teknoloji-

nin bütün imkânlarının kullanıldığı laboratuvarlarda akıllı tahta teknolojisi kullanılmaktadır.

Öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgilerin deney ortamında somutlaştırılması ve en önemlisi kendi-

lerinin de deney yapma şansına sahip olduğu laboratuvarlar sayesinde bilimle yakından tanışma şansı 

bulur. 
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TED ÜNİVERSİTESİ 
(TEDÜ)

“Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız.”

TED Üniversitesi, 7.07.2009 tarih, 27281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5913 sayılı Kanun ile An-
kara’da Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulmuştur. Eylül 2012 döneminde ilk 
öğrencilerini almış olan TED Üniversitesi, akademik faaliyetlerini Eğitim Fakültesi, Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngilizce Dil Okulu ve 
Temel Bilimler Birimi aracılığıyla sürdürmektedir.

Detaylı bilgi için: www.tedu.edu.tr
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