GİRİŞ
Türk Eğitim Derneği, Atatürk’ün istek ve yönlendirmeleriyle
kurulmuş olup 90 yıldır istikrarlı eğitim politikalarıyla eğitim öğretim
hizmeti veren, ülkemizin eğitim alanındaki en eski ve en köklü sivil
toplum kuruluşudur. Cumhuriyet değerlerine sahip bir kurum olma
kimliğini yaşatan ve sürdüren TED; bilimsel düşünen, özgüven ve
özsaygısı yüksek, insan haklarına saygılı, toplumsal ve evrensel
sorunların farkında olan, bu sorunlara çözüm üreten, barışçıl, aydın
ve ileri görüşlü, entelektüel yönü gelişmiş, Türkçeyi ve en az bir
yabancı dili yaşamında etkin biçimde kullanan bireyler yetiştirmek
misyonunu benimsemiştir.
TED Okullarında her öğrencinin bireysel farklılıklarını
gözeterek zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal açılardan bir bütün
olarak gelişmesini; tarih bilincine sahip, ulusal ve evrensel insan
kimliği taşıyan bir birey olarak yetişmesini sağlamak amaçlanmıştır.
Bu misyon ve amaç doğrultusunda, TED Okullarında ulusal
programın yanı sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre
çeşitlendirilmiş, onları yükseköğretime ve geleceğe hazırlayan, çağın
gerektirdiği becerileri kazandırmaya yönelik alternatif programlar ile
eğitim-öğretim zenginleştirilmiştir.
Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda, belirlediği hedeflere
ulaşmak için 90 yıldır eğitim öğretim hizmeti sunan TED, 2017-2018
eğitim-öğretim yılı verilerine göre 31.443 öğrenci ve 3.693 eğitim
personeliyle ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır.
TED Sivas Koleji Türk Eğitim Derneğinin 38 okulundan biri
olarak 2016-2017 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Anaokulundan
liseye kadar Türk Eğitim Derneğinin tüm okullarında uygulanan
programları takip etmektedir.
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Okulumuzda anaokulu ile ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflara PDR
değerlendirmesi sonuçlarına göre öğrenci kaydı alınmaktadır. İlkokul
4’üncü sınıflar ile ortaokul ve liseye ise sınav ve mülakatlarla öğrenci
alınmaktadır. Yapılacak sınav değerlendirme ve mülakatların amacı
öğrencilerimizi daha yakından tanıyıp akademik seviyelerini, İngilizce
yeterliliklerini belirleyerek okulumuza uyumlarında ve eğitim
programını izlemelerinde karşılaşabilecekleri güçlükleri bilerek gerekli
önlemleri almaktır. Okulumuz, öğrencilerimizin ilgileri, yetenekleri ve
kapasitelerini en üst düzeyde geliştirerek onların fikri hür, vicdanı
hür,
iyi
eğitimli
bireyler
olarak
yetişmelerini
sağlamayı
hedeflemektedir.
Bu kitapçık 2018-2019 eğitim-öğretim yılında TED Sivas
Koleji Özel Anaokulu - Özel İlkokulu - Özel Ortaokulu - Özel Anadolu
Lisesine alınacak öğrencileri ve velilerini bilgilendirmek amacıyla
hazırlanmıştır.
OKUL YÖNETİMİ
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İÇİNDEKİLER
A-Sınav Yürütme Kurulu
B-Okul Tanıtımı, Sınav ve Kayıt Bilgileri
IAnasınıfı
IIİlkokul
IIIOrtaokul
IVLise
C-Başvuru ile İlgili Bilgiler
D-Sınav Tarihi ve Mülakat
E-Giriş Sınavı Soru Sayıları ve Süre
F-Kesin Kayıt
G-Bursluluk Uygulamaları
H-Bunları Biliyor musunuz?

A-SINAV YÜRÜTME KURULU
Başkan : Çetin ÖZDEMİR –Genel Koordinatör
Bşk.Yrd.: Seren KÖSE – Müdür Yardımcısı
Üye
: Nuh ÇETİN – Ölçme ve Değ. (Bilişim Tek. ve Yazılım Öğr.)
Üye
: Gamze ER – Okul Psikoloğu
Üye
: Gamze SOYLU – PDR Uzmanı
Üye
: Esra YILMAZ – Anaokulu Zümre Bşk.
Üye
: İbrahim CEBECİOĞLU – İlkokul Zümre Bşk.
Üye
: Turgut DEMİRBİLEK – Matematik Zümre Bşk.
Üye
: Damla GÖKOĞLU – Türkçe Zümre Bşk.
Üye
: M.Hamza ERGÜN – Fen Bil. Zümre Bşk
Üye
: E.Emre KAPLAN – Sosyal Bil. Zümre Bşk.
Üye
: Ö.Merve DİNÇER – Yabancı Diller Zümre Bşk.
Üye
: Gülin KANGAL – Halkla İlişkiler Uzmanı
Üye
: Yeliz ÇOLAKOĞLU – Muhasebe Sorumlusu
Üye
: Şule YILMAZ – Yönetici Asistanı ve
Büro Yöneticisi
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B-OKUL TANITIMI
TED Sivas Koleji Türk Eğitim Derneğinin 38 okulundan biri
olarak 2016-2017 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Anaokulundan
liseye kadar Türk Eğitim Derneği’nin tüm okullarında uygulanan
programları takip etmektedir.
TED Sivas Koleji yerleşkesi; 15.645.35 m2 arsa alanı üzerine
21.284.56 m2 kapalı inşaat alanı ve 10.445.35 m2 peyzaj alanı
şeklinde inşa edilmiştir. Okulda; 695 m2 kapalı spor salonu 150 m2
beden eğitim salonu, açık futbol sahası, açık basketbol, voleybol ve
hentbol sahası, 910 m2 mutfak ve yemekhane, 364.10 m2 kantin
ve kafeterya, 620 kişilik konferans salonu, 60’ar kişi kapasiteli 2
adet 3D salonları, 1.158.20 m2 fuaye alanı, 123.15 m2 kapalı
yüzme havuzu, 3.227.65 m2 kapalı teneffüs ve teras alanları, 9.000
m2 bahçe teneffüs alanları, 360 m2 hobi bahçesi, bale, satranç,
drama, görsel sanatlar, müzik, bando ve koro derslikleri ile yabancı
dil, bilişim teknolojileri ve fen bilimleri laboratuvarları, revir vb.
alanlardan oluşmaktadır.
Tüm yöneticilerinin yanı sıra Türk ve yabancı uyruklu tüm
öğretmenleri TED Genel Merkezince yapılan sınav ve mülakatlarla
seçilip göreve başlatılmaktadır.
Yemeklerimiz kendi mutfağımızda kendi personelimiz
tarafından hazırlanmaktadır. 24 saat güvenlik görevlisi bulunan
okulumuz, 64 güvenlik kamerası ile izlenmektedir.









I-ANAOKULU
36 aydan (3 yaş) itibaren öğrenci kabul edilmektedir.
Öğrencilerimiz okulumuza PDR görüşmesi sonrasında
kaydedilmektedir.
3, 4, 5 yaş grubundaki öğrencilerimiz ayrı sınıflarda eğitim
görmektedir
Sınıf kontenjanlarımız 20 öğrenci ile sınırlıdır.
Toplam kontenjanımız 100 öğrencidir.
Okulumuzda tam gün eğitim öğretim yapmaktadır. Günde 9,
haftada 45 saat eğitim hizmeti verilmektedir.
Türk Eğitim Derneğince hazırlanan ve MEB tarafından
onaylanan anaokulu programı uygulanmaktadır.
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Tüm öğrencilerimizin sağlık ve gelişimleri yakından
izlenmekte, diş, göz vb. taramaları yapılmaktadır.
Anaokulumuzun 36 aydan itibaren her yaş grubunda haftada
10 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. İngilizce derslerinin 3
saatine Türk İngilizce öğretmenleri, 7 saatine (speaking) ise
yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri girmektedir. Türk
Eğitim Derneğince hazırlanan ve MEB tarafından onaylanan
İngilizce öğretim programı uygulanmaktadır.
Haftalık program, uzman öğretmen kadromuzla değerler
eğitimi, spor, yüzme, drama, görsel sanatlar, satranç, müzik
ve bale dersleriyle desteklenmektedir.
Oyun merkezli etkinliklerde, öğrencilerimizin aktif katılımı
sağlanarak, yaşayarak öğrenme ilkesi temel alınır.
Uygulanan
program,
öğrencilerimizin
yaratıcılığının
geliştirilmesine, eğlenerek öğrenmesine ve öğrenirken kendini
tanımasına odaklanır.

ANAOKULUNA KAYIT
• 2018–2019 eğitim-öğretim yılında çocuğunu Anaokulumuza
kaydettirmek isteyen velilerimiz, 02 Ocak 2018 tarihinden itibaren
TED Sivas Kolejine gelerek; okul idarecilerine ön kayıt yaptırabilir ve
okulun sistemi, programı hakkında detaylı bilgi alabilirler.
• Ön kayıt yaptıran velilerimize, halkla ilişkiler sorumlumuz tarafından
PDR Servisi ile görüştürülmek amacı ile “mülakat randevusu”
verilecektir.
• Mülakat, PDR Uzmanlarımız tarafından uygulanan “Okula başlama
olgunluğunu belirleme formu” formatındadır. Bu test ile aday
öğrencinin dil gelişimi, ince motor becerileri, yaş kavramları, dikkat,
algılama gibi yeterlilikleri ölçülür.
• Mülakatın başında, anne-baba-çocuk birlikte görüşmeye alınır.
Çocuğun gelişim bilgileri, ailenin eğitim beklentileri öğrenilir. Daha
sonra PDR uzmanlarımız çocuk ile yalnız kalarak testi uygulamaya
başlar.
• Mülakatın bitiminde PDR uzmanlarımız tarafından çocuğun testteki
performansı ile ilgili ailesine geribildirim verilir.
• Başvurular değerlendirilip mülakatları olumlu geçen öğrencilerimizin
velileri kesin kayıt için davet edilir.
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• Kesin kayıt yaptıran veliler, “TED Sivas Koleji Anaokulu Velisi”
olarak tanınırlar.


















II-İLKOKUL
66 aydan itibaren öğrenci kabul edilmektedir.
Sınıf kontenjanlarımız 24 öğrenci ile sınırlıdır.
İlkokulumuzdaki toplam kontenjanımız 360 öğrencidir.
Kendi anaokulumuzdan gelen öğrencilerimiz 1’inci sınıfa
doğrudan kabul edilmekte, boş kalan kontenjanlara PDR
uzmanlarımız ve sınıf öğretmenlerimiz tarafından yapılan
mülakatla öğrenci alınmaktadır.
Ara sınıflarda boşalan kontenjanlara sınav ve mülakatla
öğrenci kabul edilmektedir.
İlkokulumuz, öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel
alanlarda kendine özgü ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine
olanak sağlayan zengin öğrenme ortamları ile donatılmıştır.
Eğitim ve öğretimi zenginleştirmek amacıyla bilişsel, fiziksel,
sosyal ve duygusal ihtiyaçlar çerçevesinde farklı yöntem,
teknik ve uygulamalardan yararlanılmaktadır.
Haftada 10 saat İngilizce dersi yapılmaktadır. İngilizce
derslerinin 5 saatine Türk İngilizce öğretmenleri, 5 saatine
(speaking) ise yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri
girmektedir. Türk Eğitim Derneğince hazırlanan ve MEB
tarafından
onaylanan
İngilizce
öğretim
programı
uygulanmaktadır.
3’üncü sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak haftada 2
saat Fransızca okutulmaktadır.
İlkokulumuzda Türk Eğitim Derneğinin zenginleştirilmiş
öğretim programı uygulanmaktadır. Dersler Türk Eğitim
Derneği Genel Merkezince hazırlanmış yardımcı ders
kitaplarıyla desteklenmektedir.
4’üncü sınıftan itibaren uygulanan TED okulları geneli TBU
(Temel Beceri Uygulamaları) sınavlarıyla öğrencilerin
akademik gelişimleri sistemli olarak takip edilmektedir.
Okulumuzda tam gün eğitim öğretim yapılmaktadır. Günde 9,
haftada 45 saat eğitim hizmeti verilmektedir.
Hafta sonu Cumartesi günleri 09.00-12.10 saatleri arasında
ücretsiz yabancı dil, kültür, sanat ve spor kursları
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düzenlenmekte, öğrencilerimiz gönüllülük esasına göre bu
kurslara katılabilmektedir.
Tüm öğrencilerimizin sağlık ve gelişimleri yakından
izlenmekte, diş, göz vb. taramaları yapılmaktadır.
Öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hafta içi
kulüp çalışmalarına katılmaktadır.
Öğrencimizin ilkokul öğrenimi, uzman öğretmen kadromuzla
değerler eğitimi, spor, yüzme, drama, görsel sanatlar,
seramik,
satranç,
müzik
ve
bale
dersleriyle
desteklenmektedir.

İLKOKULA KAYIT
• 2018 – 2019 eğitim öğretim yılında ilkokulumuzun 1. Sınıfına,
doğrudan geçiş hakkı olan Anaokulu öğrencilerimize ilave olarak,
kontenjanımız (96 öğrenci) tamamlanana kadar öğrenci alınacaktır.
• İlkokulumuzun 1, 2 ve 3’üncü sınıflarına yeni kaydolacak
öğrenciler, 21 Ocak 2018 tarihinden itibaren TED Sivas Kolejine
gelip ön kayıt yaptırabilirler. Ön kayıt yaptıran velilerimize; halkla
ilişkiler sorumlumuz tarafından PDR Servisi ile görüştürülmek
amacıyla “mülakat randevusu” verilecektir
• 4’üncü sınıfa kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimiz de ön kayıt
yaptırdıktan sonra 10 Şubat 2018 Cumartesi günü yapılacak olan
Öğrenci Kabul Sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınava
giremeyen öğrencilere, okulumuza başvuru yaptıkları tarihte yeniden
sınav uygulanacaktır. Öğrenci Kabul Sınavında başarılı olan
öğrencilerimiz PDR mülakatından sonra kesin kayıt hakkı kazanmış
olacaklardır.
• Mülakat, PDR Uzmanlarımız tarafından uygulanan “Okula başlama
olgunluğunu belirleme formu” formatındadır. Bu test ile aday
öğrencinin dil gelişimi, ince motor becerileri, yaş kavramları, dikkat,
algılama gibi yeterlilikleri ölçülür.
• Mülakatın başında, anne-baba-çocuk birlikte görüşmeye alınır.
Çocuğun gelişim bilgileri, ailenin eğitim beklentileri öğrenilir. Daha
sonra PDR uzmanlarımız çocuk ile yalnız kalarak testi uygulamaya
başlar.
• Mülakatın bitiminde PDR uzmanlarımız tarafından çocuğun testteki
performansı ile ilgili ailesine geribildirim verilir.
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• Başvurular değerlendirilip mülakatları olumlu geçen öğrencilerimizin
velileri kesin kayıt için davet edilir.
• Kesin kayıt yaptıran veliler, “TED Sivas Koleji Velisi” olarak
tanınırlar.

III-ORTAOKUL














Sınıf kontenjanlarımız 24 öğrenci ile sınırlıdır.
Ortaokulumuzdaki toplam kontenjanımız 336 öğrencidir.
Kendi ilkokulumuzdan gelen öğrencilerimiz 5’inci sınıfa
doğrudan kabul edilmekte, tüm sınıf seviyelerinde boş kalan
kontenjanlara sınav ve mülakatla öğrenci alınmaktadır.
Okulumuzda tam gün eğitim öğretim yapmaktadır. Günde 9,
haftada 45 saat eğitim hizmeti verilmektedir.
Hafta sonu Cumartesi günleri 09.00-12.10 saatleri arasında
ücretsiz yabancı dil, kültür, sanat ve spor kursları
düzenlenmekte, öğrencilerimiz gönüllülük esasına göre bu
kurslara katılabilmektedir.
Tüm öğrencilerimizin sağlık ve gelişimleri yakından
izlenmekte, diş, göz vb. taramaları yapılmaktadır.
Öğrencilerimiz ilgi ve becerileri doğrultusunda hafta içi kulüp
çalışmalarına katılmaktadır.
Öğrencimizin ortaokul öğrenimi, uzman öğretmen kadromuzla
değerler eğitimi, spor, yüzme, drama, görsel sanatlar,
seramik, satranç ve müzik dersleriyle desteklenmektedir.
Hafta içi programında 10 saat İngilizce dersi yapılmaktadır.
(2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren 5’inci
sınıflarımızda yabancı dil ağırlıklı eğitim programı uygulanacak
ve haftalık programda 17 saat İngilizce dersi bulunacaktır)
İngilizce derslerinin 5 saatine Türk İngilizce öğretmenleri, 5
saatine (speaking) ise yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri
girmektedir. Türk Eğitim Derneğince hazırlanan ve MEB
tarafından
onaylanan
İngilizce
öğretim
programı
uygulanmaktadır.
İkinci yabancı dil olarak haftada 2 saat Fransızca
okutulmaktadır.
Ortaokulumuzda Türk Eğitim Derneğinin zenginleştirilmiş
öğretim programı uygulanmaktadır. Dersler Türk Eğitim
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Derneği Genel Merkezince hazırlanmış yardımcı ders
kitaplarıyla desteklenmektedir.
Ortaokulumuzda 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerimizin
akademik gelişimleri ve İngilizce performansları TED okulları
geneli okul izleme sınavlarıyla Türk Eğitim Derneği tarafından
değerlendirilmekte ve sürekli izlenmektedir.
Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri ulusal ve
uluslararası platformlar sağlanarak bilim, kültür, sanat ve
spor ortamlarında ilgi ve yetenek alanlarını ortaya
çıkarmalarına destek olunmaktadır.
Her yıl gerekli şartları taşıyan öğrencilerimiz için yurt dışı yaz
dil okulları organize edilmektedir.
Öğrencilerimiz, lise giriş sınavlarına kapsamlı ve periyodik bir
programla hazırlanmaktadır. Bu çerçevede hafta içi etütler,
bireysel ve grup destek dersleri düzenlenmektedir. 7’nci
sınıftan itibaren ise Ortaokul Destek Eğitim Programı (ODEP)
kapsamında özellikle 8’inci sınıfta yoğunlaşarak kurs ve
deneme sınavları uygulanmaktadır.
Bu süreçte öğrenci – öğretmen ve velilerimiz, PDR-Ölçme
Değerlendirme birimimizce yönlendirilmektedir.

ORTAOKULA KAYIT
• 2018 – 2019 eğitim- öğretim yılında ortaokulumuzun 5. sınıfına
doğrudan geçiş hakkı olan ilkokul öğrencilerimize ilave olarak, 5. sınıf
öğrenci kontenjanımız (96 öğrenci) tamamlanana kadar öğrenci
alınacaktır.
• Ortaokulumuza yeni kaydolacak öğrenciler, 21 Ocak 2018
tarihinden itibaren TED Sivas Kolejine gelip ön kayıt yaptırabilirler. 10
Şubat 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Giriş Sınavında başarılı
olan öğrencilerimiz PDR mülakatından sonra kesin kayıt hakkı
kazanmış olacaklardır.
• 10 Şubat 2018 tarihli Giriş Sınavından sonra ön kayıt yaptıran
öğrencilerimize de bireysel sınav ve PDR mülakatı uygulanacak ve
aynı yolla kesin kayıt işlemi gerçekleştirilecektir.
• Kesin kayıt yaptıran veliler, “TED Sivas Koleji Velisi” olarak
tanınırlar.
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IV-LİSE
Lisemiz 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak, 9 ve
10’uncu sınıflara öğrenci kabul edilecektir.
Sınıf kontenjanlarımız 24 öğrenci ile sınırlıdır.
Lisemizdeki toplam kontenjanımız 480 öğrencidir.
Kendi ortaokulumuzdan gelen öğrencilerimiz 9’uncu sınıfa
doğrudan kabul edilecek, boş kalan kontenjanlara giriş sınavı
ve/veya MEB lise geçiş sınavı sonuçları ile öğrenci alınacaktır.
Lisemizde MEB Ulusal öğretim programının yanı sıra Türk
Eğitim Derneği okullarında uygulanan alternatif eğitim
programları ile eğitim öğretim faaliyetleri desteklenmektedir.
Bu kapsamda Lisemizde MEB Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığınca (TTKB) onaylı “Bilim İnsanı Yetiştirme
Programı” ve Cambridge Uluslararası Orta Öğretim Genel
Sertifika Programı (IGCSE) uygulanacaktır. Ayrıca süreç
içerisinde, Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP),
Advanced Placement Programı (AP) ve İşletme ve Teknoloji
Eğitim
Konseyi
Programı
(BTEC)
da
uygulamaya
geçirilebilecektir.
Öğrencilerimiz ilgi ve becerileri doğrultusunda hafta içi kulüp
çalışmalarına katılabilecektir.
9. ve 10’uncu sınıflarda etüt programları ile üniversite hazırlık
çalışmaları desteklenirken 11 ve 12’nci sınıflarda ÜDEP
(Üniversite Destek Eğitim Programı) hafta içi ve hafta sonu
olmak üzere 10-12 saat olarak uygulanacaktır.
Yabancı dillerde; İngilizce haftada 10-14 saat, ikinci yabancı
dil ise haftada 2-4 saat olarak uygulanacaktır.
Öğrencilerin akademik dersleri TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları
ve proje çalışmalarıyla desteklenmektedir.
Öğrencimizin GYS (Global Youth Summit), MUN (Model
United Nations), EYP (European Youth Parliament), ISE
(Kanada çift diploma programı), YGA (Young Guru
Academy), Toefl Junior vb. uluslararası çalışmalarda yer
almalarına imkan tanınacaktır.
Yurt dışı yaz dil okulları organize edilecektir.
Lisemizde TED geneli ortak izleme sınavları ve İngilizce
sınavları uygulanacaktır.
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LİSEYE KAYIT
• Devletimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün ilke ve devrimleri
ışığında, 90 yıldır fikri hür, vicdanı hür, milli, manevi ve ahlaki
değerlere sahip, iyi eğitimli bireyler yetiştiren Türk Eğitim Derneği
bünyesindeki TED Sivas Koleji Özel Lisesi, 2018-2019 eğitim
öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacaktır.
TED Sivas Koleji Ortaokulundan mezun olan öğrencilerimiz lisemize
doğrudan kayıt yaptırabilecektir.
• Lisemizin 9 ve 10’uncu sınıflarına yeni kaydolacak öğrenciler, 5
Şubat 2018 tarihinden itibaren TED Sivas Kolejine gelip ön kayıt
yaptırabilirler. …… Mart 2018 Cumartesi günü yapılacak olan Giriş
Sınavında başarılı olan öğrencilerimiz PDR mülakatından sonra kesin
kayıt hakkı kazanmış olacaklardır.
• ……. Mart 2018 tarihli Giriş Sınavından sonra ön kayıt yaptıran
öğrencilerimize de bireysel sınav ve PDR mülakatı uygulanacak ve
aynı yolla kesin kayıt işlemi gerçekleştirilecektir.
• Lisemize ayrıca MEB tarafından 02 Haziran 2018 tarihinde
gerçekleştirilecek olan liselere geçiş sınavı sonuçlarına göre,
okulumuz tarafından belirlenen baraj puanın üstünde puan alan
öğrenciler
de
PDR
mülakatı
sonrasında
kesin
kayıt
yaptırabileceklerdir.
• Kesin kayıt yaptıran veliler, “TED Sivas Koleji Velisi” olarak
tanınırlar.
C-BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER
Veli adaylarımızdan başvuru için aşağıdaki belgeler istenmektedir:
 Başvuru formu (Matbu olup okulda doldurulacaktır.)
 Öğrencinin, anne ve babanın nüfus cüzdanı fotokopisi
 Öğrencinin 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı
D-SINAV TARİHİ - MÜLAKAT


ANAOKULU, İLKOKUL 1, 2 ve 3’ÜNCÜ SINIFLAR için
PDR mülakatları 21 Ocak 2018 tarihinden itibaren
randevu ile belirlenen tarihlerde yapılacak ve kayıt
işlemleri bu tarihten itibaren gerçekleştirilecektir.
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İLKOKUL 4’ÜNCÜ SINIFLAR İLE ORTAOKUL için Giriş
Sınavı 10 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da
TED Sivas Koleji’nde yapılacaktır.
Sınav sonuçları 21 Şubat 2018 Çarşamba günü ilan
edilecektir. PDR mülakatları ve kayıt işlemleri bu tarihten
itibaren gerçekleştirilecektir.



LİSE için Giriş Sınavı ……. Mart 2018 Cumartesi günü
saat 10.00’da TED Sivas Koleji’nde yapılacaktır.
Sınav sonuçları …… Mart 2018 Pazartesi günü ilan
edilecektir. PDR mülakatları ve kayıt işlemleri bu tarihten
itibaren gerçekleştirilecektir.
Lise için ayrıca MEB tarafından gerçekleştirilecek olan lise
geçiş sınavları sonuçlarına göre de kayıt alınabilecektir.
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E- GİRİŞ SINAVI SORU SAYILARI VE SÜRE
3, 4, 5, 6 ve 7’inci sınıfta okuyanlar için
Sınav Tarihi 10 Şubat 2018 Cumartesi Saat 10.00
9 ve 10’uncu sınıflar için
Sınav Tarihi …… Mart 2018 Cumartesi Saat 10.00
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F- KESİN KAYIT
• Kayıt Sözleşmesi
• Ödeme belgesi (En az %10 peşinat)
• Öğrencinin ve velinin nüfus cüzdanı fotokopisi
• Öğrencinin ve velinin 2 adet fotoğrafı
• Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi,
Milli Eğitim Müdürlüğünden alacakları denklik belgesi gerekmektedir.
TED Sivas Kolejinde seviye sınıfları oluşturulmamaktadır. Öğrencilerin
şubelere göre dağılımında cinsiyet, sosyo-ekonomik durum, akademik
başarı vb. özellikler PDR servisi tarafından değerlendirilmekte, her
şubedeki öğrenci dağılımlarının denk ve benzer olmasına dikkat
edilmektedir.

G- BURS İMKANLARI
• Tam Eğitim Bursu :
Türk Eğitim Derneği, Ana Tüzüğü gereği ve sivil toplum
kuruluşu olması nedeniyle sosyal sorumluluk anlayışından hareketle,
kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı ve başarılı öğrencilere
burs vermektedir. Bu kapsamda, Derneğin kuruluşundan itibaren,
belirtilen özelliklerde 48.000 öğrenciye burs verilmiştir.
2018-2019 eğitim-öğretim yılında TED Sivas Kolejinin Tam
Eğitim Bursu kontenjanı; 5’inci sınıflar için 2 öğrenci, 6’ncı sınıflar
için 1 öğrenci ve 9’uncu sınıflar için 2 öğrenci olarak belirlenmiştir.
Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanabilmek için 24 Şubat 2018
tarihinde yapılacak olan sınava katılmak ve başarılı olmak
gerekmektedir. Tam Eğitim Bursu öğrencinin eğitim, yemek, ulaşım,
kıyafet, kitap-kırtasiye, cep harçlığı vb. tüm ihtiyaçlarını kapsamakta
olup eğitim hayatı sonuna kadar devam edebilmektedir.
• Başarı Bursu :
TED Sivas Koleji Giriş ve Bursluluk sınavında başarılı olan
ortaokul ve lise öğrencilerimize “TED Sivas Koleji Burs ve İndirim
Hizmetleri İç Yönetmeliği” esasları çerçevesinde başarı seviyesine
göre değişik oran ve miktarlarda başarı bursu verilmektedir.
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• Sporcu Bursu :
TED Sivas Koleji Spor Kulübü Derneği tüzüğü kapsamında ve
Kulüp Yönetim Kurulunun kararı çerçevesinde başarılı sporcu
öğrencilere
çeşitli
oran
ve
miktarlarda
sporcu
bursu
sağlanabilmektedir.

H-BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?


Türk Eğitim Derneği - Türk Eğitim Derneğinin 90 yıl önce
Devletimizin Kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün isteği ve
yönlendirmeleri üzerine kurulan, kamuya yararlı bir dernek
olduğunu, KKTC ile birlikte Ülkemizde toplam 38 TED okulu
bulunduğunu,



TED Üniversitesi - TED Üniversitesinin 2012’de öğretime
başladığını ve kontenjanlarını %100 doldurduğunu,



Tam Eğitim Bursu – Türk Eğitim Derneği okullarında başarılı
ancak maddi olanakları sınırlı 1437 öğrenciye Tam Eğitim
Bursu verilmekte olduğunu, bugüne kadar bu şekilde
karşılıksız burs verilerek okutulan öğrenci sayısının 48.000
olduğunu,



Öğretmen ve Eğitimciler - TED okullarında 31443
öğrencinin öğrenim gördüğünü, 3693 eğitim personelinin
görev yaptığını, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının
9,2 olduğunu,



Personel Eğitimleri - TED Okullarında görev yapan tüm
idareci ve öğretmenlerin, yerel ve ulusal hizmet içi eğitim,
online eğitim, mentörlük, yerinde danışmanlık vb. çeşitli
yöntemlerle sürekli eğitime tabi tutulduğunu,
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Başarı Tesadüf Değil – TED ortaokullarında TEOG
Ortalamasının 453,805 ve liselerde üniversiteye yerleşme
oranının %83,1 olduğunu,



TED Sivas Koleji – Kampüs okulumuzda, yüzme
havuzundan, spor salonuna, 620 kapasiteli konferans
salonundan, 3D salonlarına kadar ihtiyaç duyulabilecek tüm
eğitim öğretim alt yapısının hazır olduğunu,



Öğrenci Alımı - Anaokulundan liseye her
mülakatla ve/veya sınavla öğrenci alındığını,



Eğitimcilerin İşe Alınma Süreci - Tüm idareci ve
öğretmenlerin Türk Eğitim Derneği Genel Merkezince
yapılan sınav ve mülakat sonucunda göreve başladığını,



Her Kademede Gerçek İngilizce Öğretimi – Anaokulundan
liseye kadar her kademede haftalık 10-17 saat İngilizce
dersi işlendiğini, bu derslerin yarısının yabancı uyruklu
öğretmenler tarafından verildiğini,



İkinci Yabancı Dil Öğretimi – İlkokul 3’üncü sınıftan itibaren
her sınıf seviyesinde ikinci yabancı dil olarak Fransızca
öğretimi yapıldığını,



Öğrenci Kulüpleri - Okulumuzda öğrencilerimizin ilgi ve
yeteneklerine hitap eden 15 civarında öğrenci kulübü
olduğunu



Spor Kulübü- Sivas’ta özel okullar arasında ilk ve tek olarak
okulumuz bünyesinde “TED Sivas Koleji Spor Kulübü”
kurulduğunu, basketbol, voleybol ve yüzme başta olmak
üzere
tüm
branşlarda
kulüp
sporları
faaliyetleri
yürütüldüğünü,

kademeye
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TED Sivas Koleji Özel Anadolu Lisesi – ‘’Bilim İnsanı
Yetiştirme Programı’’ uygulandığını,



Uluslararası Sınavlar - Okulumuzda İngilizce Uluslararası
Cambridge sınavlarının yapıldığını,



Kanada Çift Diploma - Öğrencilerimizin Kanada’da bir yıl
okuyarak, Kanada liselerinden de mezun olabileceğini,



Sınavlara Hazırlık – Ortaokulda ODEP, lisede ÜDEP
programlarıyla hafta içi ve hafta sonları giriş sınavları için bir
hazırlık programı uygulandığını,



Hobi Bahçesi - Okulumuz çevreye ve doğa bilincine önem
verildiğini, her sınıf için kendilerinin ekip bakımlarını yaptığı
hobi bahçesi tahsisi yapıldığını,



Temiz Okul, Sağlıklı Okul – Okulumuzun Sağlık Bakanlığı ve
Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği İl
Halk Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü denetim
elemanlarınca yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen
kurallarına uygun bulunduğundan “BEYAZ BAYRAK”
aldığını, ayrıca “BESLENME DOSTU OKUL” olarak
belirlendiğini,



Veli İşbirliği Programı (VİP) – TED Sivas Kolejinde velilere ve
öğretmenlere
yönelik
olarak
15
alanda
sosyal
aktivite/etkinlik programı oluşturulduğunu, bu çerçevede;
doğa yürüyüşü, veli korosu, drama, tiyatro, şiir okuma,
resim, satranç, halı saha futbol, basketbol, voleybol, masa
tenisi, jimnastik-step-aerobik, modern danslar, halk oyunları
ve yüzme olmak üzere toplam 15 alanda sosyal ortamlar,
kurslar ve aktiviteler düzenlendiğini, 312) 417 53
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