TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Bir gelecek projesi

“

EğİTİm güvenİ,
güven umudu,

umut barışı

doĞurur

”

konfucyus

Lorem
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“EğİTİmdİr kİ,

bİr mİlletİ

ya özgür, bağımsız,

şanlı, yüksek

bİr topluluk
halİnde yaşatır
ya da esaret ve

sefalete terk eder.”

Mustafa Kemal Ataturk
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D

eğerli Eğitim Gönüllüleri,

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yol
göstericiliğinde,
Cumhuriyet
ilkeleri
doğrultusunda 1928 yılında kurulan Türk
Eğitim Derneği (TED), her geçen gün daha
da büyümenin gururunu yaşıyor.

Maddi
olanakları
yetersiz
başarılı
çocuklarımıza verdiğimiz burslar, ülkemizin
eğitim sorunlarına bilimsel yaklaşımla
bulduğumuz çözüm önerileri, sosyal, kültürel
ve sportif alanlarda sağlamaya çalıştığımız
katkılar, biz yol aldıkça hız kesmeden devam
edecektir.

Eğitim alanında sivil toplumun etkin
kılınmasını,
okul
öncesinden
yükseköğretime kadar tüm eğitim
kademelerinde yaptığı ayrıcalıklı çalışmaları
ülke çapında ve uluslararası düzeyde
sürdürmeyi amaç edinmiş olan TED,
uygarlık değerlerini koruma ve geliştirme
çabasında etkin rol oynamaya, çağdaş ve
ilerici düşüncelerle yol almaya devam
edecek.

Bu katalog; Türk Eğitim Derneğini,
ilkelerimizi, hedeflerimizi, TED Okullarını,
TED Üniversitesini, burs sistemimizi,
yürüttüğümüz çalışmaları ayrıntılı biçimde
tanımanıza yardımcı olması amacıyla
hazırlandı. Katkı ve desteklerinizin, kararlılık
ve heyecanımızla birleşmesinin yürüdüğümüz
yolda bizleri güçlendireceğine inanıyoruz.

Bir asra yakın tecrübesiyle TED, mevcut
eğitim kurumlarının kalitesini yükseltme,
yüksek standartlarda yeni okullar açma, bu
okullarda toplumsal sorumluluk sahibi,
saygılı, kültürlü, ahlaklı,
değerlerimize
bilimsel düşünen, yaratıcı bireyler yetiştirme
hedefi ile Türkiye'nin önde gelen eğitim
kurumu olmayı sürdürecek.
Saygılarımızla,
S. Selçuk PEHLİVANOĞLU
Türk Eğitim Derneği
Genel Başkanı

3

Bir Gelecek P rojesi

4

Doguyor
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, daha
savaş sürerken topladığı eğitim şurasında
Cumhuriyet'in eğitimdeki yol haritasını
şekillendiriyordu. Bu yol haritasında
elbette toplum eliyle eğitimin kalkınması
da vardı.
Cumhuriyetimizin Kurucusu, her türlü
yoklukla ve cehaletle mücadele edilen bir
dönemde eğitimin yaygınlaşması,
eğitimde kalitenin artırılması ve eğitim
faaliyetlerinin yürütülebilmesi için
Derneğin meşalesini yaktı.
“… Bilim ve eğitimde ilerlemeye yönelik
genel isteği yerine getirebilmekten daha
çok uzağız. Önümüzdeki yıl için sizlerden
devletçe yapılabilecek en büyük özveriyi
rica ederken, varlıklı olan vatandaşlarımıza
da korumalarına verilmiş olan
çocuklarımızı özel girişimleri ile okutup
yetiştirmelerini önemle öğütlerim.”
Mustafa Kemal Atatürk
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ikinci dönem
açılış konuşması, 1 Kasım 1925
Ülkemizin eğitim alanındaki en köklü sivil
toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği,
“Türk Maarif Cemiyeti” adıyla 31 Ocak
1928'de kuruldu.

6

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önde
gelen temsilcilerinin ve iş insanlarının
büyük fedakârlıklarıyla kurulan Cemiyet,
ülke çapındaki başarılı çalışmaları
nedeniyle 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar
Kurulu kararıyla “kamu yararına çalışan
dernek” statüsünü kazandı ve 1946
yılında “Türk Eğitim Derneği” adını aldı.
Türk Eğitim Derneğinin amblemi, 1929'un
Mart ayında bugünkü biçimiyle kabul
edilmiştir. Amblemdeki ay,
Bayrağımızdan alınmıştır. Eğitim
sembolü olan meşale, Derneğimizin
temel amacının simgesidir. Yıldızlar ise
Derneğin kuruluşu ve gelişmesinde
büyük katkısı olan kuruculara saygı ve
sevgiyi ölümsüzleştirmek amacını
taşımaktadır.
Derneğin ilk tüzüğünde yer alan
“Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip,
sadece memleket gençliğinin tahsil ve
terbiyesine yardım ile iştigal eyler.”
şeklindeki temel amaç, bugün de
geçerliliğini korumaktadır. Türk Eğitim
Derneği, dün de bugün de bu ilkeye sadık
kalarak çalışmalarını yürütmektedir.
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİNİN MİSYONU
Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını
sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek.
Maddi olanakları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek,
onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak.
Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu
bilinçlendirmek.
Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİNİN 100. YIL HEDEFLERİ
Türkiye genelinde TED Okulları açarak nitelikli insan gücü yetiştirmek.
Dünya standartlarında öğretim programları oluşturarak, eğitim
öğretimde iyi uygulama örnekleriyle öncü bir kurum olmak.
Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve başarılı ancak
maddi olanakları yetersiz öğrencilere nitelikli
eğitim vermek amacıyla “Tam Eğitim Bursu Sistemi”
ile 10.000 öğrenciye üniversite eğitimlerinin sonuna kadar burs vermek.
Yükseköğretimde de fark yaratarak, TED Üniversitesi'nde öğrencilere
dünya standartlarında ve nitelikli bir eğitim sunmak.
Türk eğitim sisteminin geliştirilmesi için eğitim politikalarının
oluşturulmasına katkı sağlamak.
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;0'6ç/-747.7
Yönetim Kurulu seçimle gelen 11 kişiden oluşur.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında bir Genel
Başkan, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel
Sekreter ve bir Genel Sayman seçer.
Türk Eğitim Derneğinin mevcut Yönetim Kurulu'na
ilişkin bilgiler için:

&'0'6.'/'-747.7
.

Denetleme Kurulu, bir başkan, bir raportör ve üç
üyeden oluşur. Türk Eğitim Derneği Genel Merkezinin
hesaplarını inceler ve raporlar; gerektiğinde Dernek
Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.
Türk Eğitim Derneğinin mevcut Denetleme Kurulu'na
ilişkin bilgiler için:
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Birlikte
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)'0'./&4.Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi, Yönetim Kuruluna bağlı
olarak Genel Müdürlük tarafından yönetilir. Genel Müdürlük,
tüm müdürlükler arasında faaliyetleri koordine eder; Yönetim
Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar ve karara bağlar.

6'/5ç.%ç.ç-.'4XG;746.#4
Türk Eğitim Derneğinin İstanbul, Kayseri ve İzmir'de olmak
üzere üç temsilciliği bulunmaktadır. Temsilcilikler, yerinde
çözümleme ve Genel Merkez ile eşgüdümü sağlama işlevlerini
üstlenmiştir. Derneğin 1949'dan bu yana Adana'da bir öğrenci
yurdu vardır. TED Polatlı, TED Karabük ve TED İstanbul Kolejleri
de öğrencilerimize yurt olanağı sağlamaktadır. Ayrıca TED
Üniversitesi'nin Ankara'da iki yurdu bulunmaktadır.

)0..#N+ď/#-1/ç6'.'4ç
Üyelerinin çoğunluğu TED mezunlarından oluşan gönüllü
çalışma komiteleri, mesleki bilgi, beceri ve tecrübelerini
tümüyle karşılıksız olarak özellikle burslu öğrencilerle ilgili
çalışmalara aktararak maddi ve manevi katkı sağlar. Farklı
alanlarda destek sağlayan komiteler, tamamen gönüllülük
esasına göre çalışır.
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benzerSİZ BİR BURS SİSTEMİ
Türk Eğitim Derneği, ülke genelinde okullarını yaygınlaştırarak, daha
çok sayıda öğrenciye çağdaş ve nitelikli bir eğitim sağlamanın yanında,
eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle başarılı fakat maddi olanaksızlıklar
nedeniyle nitelikli bir eğitime erişemeyen öğrencilere burs
sağlamaktadır.
Bu kapsamda, geleceğe yön veren çocuklar yetiştirme hedefiyle gün
geçtikçe çeşitlenen benzersiz bir burs sistemiyle hizmet vermektedir.

Türk Eğtm Derneğ,
Eğtmde Fırsat Eştliğne İnanır ve
Temel İlkelernden Br Olarak Benmser.
Türk Eğitim Derneğinin burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki
mevcut burs uygulamalarından ayrılmaktadır. Yürütülmekte olan bu
sistem ile bugüne kadar yalnızca burs desteği verilmekle kalınmamış,
akademik ve sosyal alanlarda da öğrenciler desteklenmiştir.
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64-'Ùç6ç/&'40'Ùç0'&'0$7458'4ç4!
Gelişmiş ve demokratik ülkelerin en önemli hedeflerinden birisi eğitimde fırsat
eşitliğini sağlamaktır. Böylece toplumun farklı kesimleri, nitelikli ve çağdaş
eğitim hizmetlerinden faydalanabilir. Bu hedefe katkı sağlamak amacıyla Türk
Eğitim Derneği “Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller
yetiştirmek” için çalışmaktadır. Burs sistemimiz, Dernek Ana Tüzüğü'nde yer
alan “Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma olanağı bulamayan ahlaklı,
anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak” ilkesi
doğrultusunda şekillendirilmiştir.
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Yolunda

18

64-'Ùç6ç/&'40'Ùç0#5+.$7458'4ç4!
Türk Eğitim Derneği; “Destekleme”, “Tam Destek” ve “Tam Eğitim Bursu”
uygulamalarıyla maddi olanakları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere eğitim olanağı
sunmaktadır. Destekleme ve Tam Destek Burslarında MEB'e bağlı resmi okullarda
eğitimlerine devam eden öğrencilerin kitap - kırtasiye, kıyafet ve cep harçlıkları
karşılanırken, Tam Eğitim Bursu ile TED Okullarında okuyan öğrencilerin tüm eğitim
masrafları karşılanmaktadır. Türk Eğitim Derneği bursları dışında TED Okullarının
vermekte olduğu başarı bursları da bulunmaktadır.

6COGÙç6çO$WTUW
Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla
(ev ziyaretleri) öğrencilerin seçildiği Tam Eğitim Bursu (TEB) ile sadece okul ücretleri
değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap - kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri
karşılanmaktadır. Burs almaya hak kazanarak TED Okullarında eğitim gören ve
mezun olan öğrencilerimizin, üniversite eğitimleri boyunca da bursları devam
etmektedir. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takiplerinin yapıldığı
sistemimizde, mezun öğrencilerin işe yerleşme süreçleri de izlenmektedir.

6CO&GUVGM$WTUW
Tam Destek Bursu ile devlet okullarında okuyan ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Liselere
Geçiş Sınavlarında başarı elde etmiş öğrencilere dönük bir projedir. Bu proje
kapsamında öğrencilere maddi olanakların yanı sıra, akademik anlamda eğitimler
verilirken, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de öğrencinin gelişimi desteklenmektedir.
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William S hakespeare
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6»TM'ÚçVçO&GTPGÚç$WTUNCTèPèP
&çÚGT$WTUNCTFCP(CTMè0GFçT!
• Tam Eğitim Bursu kapsamındaki öğrenciler, TED Okullarında eğitim
almaktadırlar.

• Öğrencilerin eğitim ücretlerinin yanı sıra, barınma, yemek, kitap, kırtasiye,
giyim giderleri ve cep harçlıkları da karşılanmaktadır.

• Öğrenci, başarılı olduğu sürece üniversite eğitiminin sonuna kadar burs
alabilmektedir.

• Öğrencilere eğitimin yanı sıra kültürel ve sosyal gelişimleri için de destek
verilmektedir.

• Psikolojik danışma ve rehberlik desteği ile öğrencinin gelişimi sürekli
izlenmektedir.

• Gerekli durumlarda ek ders desteği sağlanmaktadır.
• Sistemden mezun olan öğrencilerin kariyer takibi yapılmakta ve işe yerleşme
süreçleri izlenmektedir.

• Eğitim Meşaleleri (Bağışçılarımız) http://connected.ted.org.tr web
adresinden, öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal durumunu
izleyebilmektedir.
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TAM EĞİTİM BURSU MEŞALELERİ
Tam Eğitim Bursu (TEB) sisteminde, burs alan öğrencilerimiz
birer “Genç Meşale” olarak eğitimlerine devam eder.
Öğrencilere maddi ve manevi destek veren kişi ve kuruluşlar
“Eğitim Meşalesi” olarak adlandırılır. Sistemde bireysel
destekte bulunanlar “Bireysel Eğitim Meşalesi”, kurumsal
olarak destekte bulunanlar ise “Kurumsal Eğitim Meşalesi”
olarak yer alır.
Kapsamı çok geniş olan ve ülkemizdeki hiçbir bursa
benzemeyen TEB sisteminde, toplam tutarın bir kısmı Eğitim
Meşaleleri tarafından karşılanırken, geriye kalan kısmı ise
Türk Eğitim Derneğince karşılanmaktadır. Bu çerçevede
Derneğimiz, Tam Eğitim Bursu Fonuna kaynak yaratacak
çalışmalar yürütmektedir. “10.000 Genç Meşale, Daha
Aydınlık Türkiye” bu amaçla yürütülen bir kampanyadır.
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Ogrencilerin sadece
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BURS ALAN ÖĞRENCİLERİ İZLEME,
DEĞERLENDİRME VE DESTEKLEME SÜRECİ
Tam Eğitim Bursu sisteminden yararlanan öğrencilerimiz, Türk Eğitim
Derneği Genel Merkezinde uzmanlar; TED Okullarında ise rehber
öğretmenler tarafından izlenmektedir. Ayrıca TED Gönüllü Çalışma
Komiteleri tarafından yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerle de
öğrencilerimizin sosyal gelişimleri desteklenmektedir. Burs sisteminin
izleme, değerlendirme ve destekleme süreci, Genel Merkez tarafından
yapılan aşağıdaki detaylı çalışmaları içerir;

 Burslu öğrencilerin okula uyumlarının desteklenmesi ve psikolojik

durumlarının izlenmesi
 Okullarda burslu öğrencilerle çalışanlara yönelik süpervizyon sağlanması
 Öğrenci başarılarının izlenerek, üçer aylık dönemlerde akademik ve psiko-sosyal
takip ve raporlamasının yapılması
 Üniversite öğrencileri için il ve bölge yapılarının oluşturulması, takibi ve bölge
toplantılarının organize edilmesi
 Üniversite öğrencileri için devam ettikleri üniversitelerde akademik koçlar
atanması ve koordinasyonun sağlanması
 Üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takibi; mezun öğrencilerin işe yerleşme
sürecinin takip edilmesi
 Bireysel ergen terapisi ve aile danışmanlığı hizmetlerinin sunulması
 Sağlık sorunu yaşayan öğrenciler için teşhis ve tedavi olanağı sağlanması
 Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun sosyal aktivite programlarına
yönlendirilmesi ve sosyal aktivite imkânlarının sağlanması
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Türk eĞİTİM Derneğİ Okul SİSTEMİ
Türk Eğitim Derneği Okullarının tamamı aynı eğitim yönetimi anlayışıyla
yönetilmektedir ve aynı standartlaştırılmış kalite süreçlerine sahiptir. TED
Okulları sadece mali işletme yönetimi açısından birbirlerinden farklılaşabilir.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NEDEN OKUL AÇAR?
Eğitim, bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etkendir.
Türk Eğitim Derneği, kuruluş amaçları doğrultusunda, Türkiye'nin eğitim
yoluyla gelişmesine katkı sağlayabilmek için ülkeye yeni okullar kazandırır.
Böylece;
• Türk Eğitim Derneği ilkelerine göre açılan ve yönetilen TED Okulları, nitelikli
ve yenilikçi eğitim anlayışıyla içinde bulundukları bölgenin eğitim seviyesini
yükseltir.
• Maddi olanakları sınırlı fakat başarılı daha fazla sayıda öğrencinin TED
Okullarının ayrıcalıklı eğitim hizmetlerinden faydalanmasını sağlar.
• Farklı bölgelerde nitelikli ve çağdaş eğitim hizmetleri sunarak bölgesel
eğitim farklılıklarının azaltılmasına katkıda bulunur.

28





29

6'&1-7..#4+0#5+.$ç4';.'4;'6çď6ç4ç4
Türk Eğitim Derneği Okulları;
Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı,
Milli değerleri özümseyen ve dünya vatandaşlığı bilinci geliştirmiş,
Etik değerlere sahip,
Bilimsel düşünen,
Ülke ve dünya sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
Yabancı dil bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanabilen,
Araştırmayı ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen,
Üretken, yaratıcı ve girişimcilik becerileri gelişmiş,
Teknoloji çağının gerekliliklerine ve yeterliliklerine sahip ,
Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan,
Çevresel ve sosyal sorumluluk bilincine sahip,
Farklılıklara saygılı, empati kurabilen ve iletişim becerileri kuvvetli bireyler
yetiştirir.
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Türk Eğitim Derneği; TED Okullarının güçlü ve gelişime açık
yönlerinin tespit edilmesi ve Okullara destek sağlanması, sunulan
eğitim öğretim kalitesinin güvence altına alınması ve yükseltilmesi
amacıyla belirlenmiş standartlar çerçevesinde izleme,
değerlendirme ve geliştirme çalışmalarını yürütür.

VGFQMWNNCTè'Ùç6ç/241)4#/.#4+
TED Okullarında Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarının yanı
sıra öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre çeşitlendirilmiş, onları
yükseköğretime ve geleceğe hazırlayan, çağın gerektirdiği becerileri
kazandırmaya yönelik ulusal ve uluslararası programlar ile
eğitim-öğretim zenginleştirilmiştir.
Tüm TED Okullarında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının
31/03/2016 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan “TED Okulları K12
İngilizce Dersi Öğretim Programı”, Okul Öncesi kademesinde de
ayrıca “TED Okulları Okul Öncesi Eğitim Programı” uygulanmaktadır.
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TED Okullarında uygulanan ulusal ve uluslararası programlar:

• TED Okulları Okul Öncesi Eğitim Programı: Okul öncesinde, öğrencilerin

bireyselliklerini, yeteneklerini, duygusal ve bilişsel potansiyellerini
gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlanması ve Okul Öncesi kademesinin eğitim
kalitesinin artırılması amacıyla geliştirilen “TED Okulları Okul Öncesi Eğitim Programı”
tüm TED Okullarında uygulanmaktadır.

• TED Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Uygulama Kılavuzu:
TED Okullarında sunulan PDR hizmetlerinde standardizasyonu sağlamayı ve okul
toplumunun ortak bir rehberlik anlayışına sahip olması amacıyla MEB Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği esas alınarak geliştirilen “TED
Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Uygulama Kılavuzu” tüm
Okullarımızda uygulanmaktadır. Program demokratik ve bireyi merkeze alan bir PDR
anlayışı oluşturulması ve önleyici, koruyucu ve geliştirici PDR hizmetlerine aynı
düzeyde önem verilmesini hedeflemektedir.

• Bilim İnsanı Yetiştirme Programı: TED Öğretmenleri tarafından geliştirilen ve











üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş, bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş
öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Bilim İnsanı Yetiştirme Programı güncellenerek
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06/05/2019 tarihli 10 sayılı
karar ile onaylanmıştır. BİY Programı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından
08.06.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

• Business and Technology Education Council (BTEC): Öğrencilerine ileride sahip

olmayı düşündükleri mesleklerin yeterliklerini kazandırmayı hedefleyen BTEC
(İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi) programı 30 yıldır, 100'den fazla ülkede
uygulanmaktadır. Türkiye'de BTEC programları ilk kez 2014 yılında TED Ankara
Kolejinde uygulanmaya başlanmıştır ve sadece TED Okullarında uygulanmaktadır.
Programı tamamlayan öğrenciler İngiltere'de doğrudan ön lisans programına kabul
edilme olanağına sahiptir.
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• Uluslararası Bakalorya Diploma Programı: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen
diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran
IBDP, dünyada 147 ülkede, 4000'den fazla okulda uygulanmaktadır. 102 ülkedeki
binden fazla üniversite, IB Diplomasını kabul etmektedir.

• Uluslararası Genel Ortaöğretim Sertifika Programı (International GCSE): Dünya

çapında birçok akademik kurum ve işveren tarafından kabul gören ve öğrencinin etkin
katılımını sağlayan öğrenme ortamına olanak veren Uluslararası Genel Ortaöğretim
Sertifika Programı, öğrencilere bilgiyi kullanma, sözel beceriler, sorun çözme, inisiyatif
alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri kazandırmaktadır.

• Advanced Placement Programı (AP): AP dünya çapında 116 ülkede yer alan 1000’
den fazla lise seviyesindeki okulda uygulanan global akademik bir programdır. AP
sınavları, öğrencilerin 60'dan fazla ülkede 600'den fazla üniversitede kabul
aşamasında öncelik kazanmasını, üniversite kredisi elde etmesini ve/veya program
içerisinde aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmasını sağlamaktadır.

• TED Okulları K12 İngilizce Dersi Öğretim Programı: TED Okullarında yabancı dil

eğitiminin standardizasyonunun sağlanması ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi
amacıyla hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının
31/03/2016 tarih ve 14 sayılı kararı ile onaylanan “TED Okulları K12 İngilizce Dersi
Öğretim Programı” kullanılmaktadır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve
Programında belirtilen dile ilişkin yeterlilik düzeyleri referans alınarak geliştirilmiş
olan program, İngilizce dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinde yetkin
olmanın yanı sıra, küresel farkındalık, farklı görüş ve kişilere karşı anlayış sergileme,
iletişim teknolojisi ve okuryazarlığı becerilerini de geliştirmeyi hedeflemektedir.

•TED Okulları Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı: TED öğretmenleri

tarafından geliştirilen ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 30/01/2015 tarih ve 2
sayılı kararı ile onaylanan program, okul öncesinden 12. sınıfa kadar öğrencilerin
beden eğitimi ve spor yolu ile yaşamları boyunca genel sağlıklarını (fiziksel, sosyal,
zihinsel, duygusal vb.) destekleyecek fiziksel etkinlikler ve sporla ilgili bilgi, beceri ve
düzenli katılım alışkanlığı geliştirmelerini sağlamaktır.

34











35

241)4#/)'.çď6ç4/'
Türk Eğitim Derneği, Okullarında eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla öğretim
programları oluşturur ve buna uygun destek materyalleri hazırlar. TED Okullarında
kullanılmakta olan 87 adet Türk Eğitim Derneği yayını ders / destek kitabı seti ve bazı
alanlara yönelik öğretmen kılavuz kitapları bulunmaktadır. Tüm bu çalışmalara ek olarak
Dernek, eğitim ve öğretim programlarına yönelik uygulama materyalleri üreterek, TED
Okullarında görev yapan öğretmen ve uzmanlarına destek sağlar.

./'8'&'Ù'4.'0&ç4/'
Türk Eğitim Derneği, TED Okullarında öğrenim gören öğrencilerin temel dersler ile yabancı
dil derslerindeki akademik durumlarını çeşitli araçlarla ölçmektedir. TED Okullarında
öğrenim görmeye aday öğrencilerin ön seçimini sağlamak, burs almaya yetkinlik
derecelerini ölçmek ve görev yapacak eğitim personelinin seçimi için kriter oluşturmak
amacıyla çeşitli sınavlar uygulamaktadır. Yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin veli ve
öğretmen gözüyle değerlendirilebilmesi amacıyla çeşitli anket çalışmaları
gerçekleştirmektedir.
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Kaliteli
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TED Okullarının misyonlarından biri, nitelikli yabancı dil
eğitimi vermektir. Bu çerçevede, TED Okullarında yabancı dil
eğitiminin standardizasyonunun sağlanması ve uluslararası
düzeyde geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmekte
ve öğretmen mesleki gelişimine önem verilmektedir.
TED Okullarında: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığı tarafından onaylı TED K12 İngilizce dersi öğretim
programı uygulanmaktadır.
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Türk Eğitim Derneği, TED Okullarında görev yapacak eğitim personeli
istihdamını, standart süreçlerle merkezi olarak yürütmektedir.
Okulların öğretmen ihtiyaçları doğrultusunda Türk Eğitim Derneğinin web
sayfasındaki “İnsan Kaynakları Başvuru Sistemi” üzerinden alınan tüm
başvurular değerlendirilerek branşlara ve deneyimlere göre yazılı sınav ve
mülakatlar yapılır. Mülakat komisyonları; alanlarında uzman
akademisyenler, TED Okulları Müdürleri ve Zümre Başkanları ile Genel
Merkez uzmanlarından oluşmaktadır.
Türk Eğitim Derneği, istihdamını sağladığı öğretmenlerin mesleki
gelişimine yatırım yapmanın eğitim öğretim kalitesini doğrudan
etkileyeceğine inanır. Bu çerçevede, her eğitim öğretim yılında
öğretmenlere yönelik oryantasyon seminerleri, hizmet içi ve uzaktan
eğitimler gerçekleştirir. Dernek, ayrıca TED Okullarının bulunduğu
bölgelerdeki kamu ve özel sektörde çalışan diğer öğretmenlere de
karşılıksız olarak kişisel ve mesleki eğitimler düzenler.

Farklı illerdeki TED Okulları Müdürleri arasında iletişim ve işbirliğini
güçlendirmek amacıyla her eğitim öğretim yılında TED Okulları Müdürler
ve Müdür Yardımcıları toplantıları, TED Okullarının mevcut durumlarının
değerlendirilmesi, ortak hedeflerin görüşülmesi ve politikaların
belirlenmesi amacıyla da Vakıf/Şirket Yönetim Kurulu Başkanları ve Kurucu
Temsilcileri toplantıları gerçekleştirilir.
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARI
Kuruluş Yıllarına Göre:
TED Ankara Koleji

1931 - 1932

TED Kuzey Kıbrıs Koleji

2010 - 2011

TED Zonguldak Koleji

1958 - 1959

TED Ege Koleji

2011 - 2012

TED Karabük Koleji

1964 - 1965

TED Bodrum Koleji

2012 - 2013

TED Kayseri Koleji

1966 - 1967

TED Hatay Koleji

2012 - 2013

TED Adana Koleji

2014 - 2015

TED Çorum Koleji

2014 - 2015

TED Denizli Koleji

2014 - 2015

TED İzmir Koleji

2014 - 2015

TED Rönesans Koleji

2014 - 2015

TED Trabzon Koleji

2014 - 2015

TED Diyarbakır Koleji

2015 - 2016

TED Atakent Koleji

2015 - 2016

TED Kocaeli Koleji

2015 - 2016

TED Karadeniz Ereğli
Koleji

1967 - 1968

TED Batman Koleji

1987 - 1988

TED Aliağa Koleji

1988 - 1989

TED Polatlı Koleji

1997 - 1998

TED İstanbul Koleji

1998 - 1999

TED Afyon Koleji

1999 - 2000

TED Konya Koleji

2001 - 2002

TED Isparta Koleji

2001 - 2002

TED Bursa Koleji

2001 - 2002

TED Şanlıurfa Koleji

2016 - 2017

TED Malatya Koleji

2001 - 2002

TED Sivas Koleji

2016 - 2017

TED Mersin Koleji

2003 - 2004

TED Elazığ Koleji

2016 – 2017

TED Gaziantep Koleji

2004 - 2005

TED Van Koleji

2018 - 2019

TED Antalya Koleji

2005 - 2006

TED Edirne Koleji

2019 - 2020

TED Alanya Koleji

2007 - 2008

TED Sakarya Koleji

2019 - 2020

TED Samsun Koleji

2007 - 2008

TED Eskişehir Koleji

2008 - 2009

TED Atakent (Bahçeşehir )
Koleji
2019 - 2020
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Dusunce Kurulusumuz

43

Türk Eğitim Derneği, tarafsızlık ve
bilimsellik ilkelerinden hareketle,
uygulanabilir çözüm önerileri sunmak ve
kamuoyunu bilgilendirmek üzere
düşünce kuruluşu TEDMEM'i
kurmuştur.
Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu
TEDMEM, 2012 yılında eğitim konularıyla ve
politikalarıyla ilgilenmek üzere
kurulmuştur. TEDMEM'in kuruluş amacı
çocuklarımızın mutlu olacağı nitelikli bir
eğitim sistemi inşasına hizmet etmektir.
TEDMEM; kanıta dayalı verilerle yenilikçi ve
işe yarayan eğitim politikaları
geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı
sağlamakta ve bu suretle “eğitimin
vazgeçilmezliği” algısını toplumda
güçlendirmek için çalışmaktadır. Karar
alıcılar, yöneticiler, öğretmenler, eğitim
kuruluşları, sivil toplum temsilcileri,
akademisyenler ve diğer paydaşlar arasında
bir köprü görevi gören TEDMEM; Türk
eğitim sisteminin kalitesinin geliştirilmesine
katkı sağlamayı amaçlayan yayınlar
hazırlamakta ve etkinlikler
düzenlemektedir.
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TEDMEM
 Kamuoyu, eğitim, akademi ve eğitim siyaseti/bürokrasisi
arasında bir köprü oluşturur.

 Eğitim politikalarına yön vermek ve kamuoyunu

bilinçlendirmek için araştırma yapar ve raporlar hazırlar.

Eğitim siyasetinin veya uygulamalarının gündemini

oluşturan konularla ilgili değerlendirmeler yapar, görüş
oluşturur.

 Eğitimin sorunlarının tartışılması ve çözüm üretilmesi

amacıyla bilimsel toplantı, konferans, çalıştay gibi etkinlikler
düzenler.
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ULUSLARARASI EĞİTİM FORUMLARI
Uluslararası Eğitim Forumları, eğitim alanında yeni bilgi ve fikirlerin dünya ile
paylaşılacağı, dünyada eğitim alanında geçerli olan çok önemli kazanımların
Türkiye'ye aktarılacağı bir platform olma özelliğini taşımaktadır. Farklı ülkelerden
konuşmacı ve katılımcıları ağırlayan Uluslararası Eğitim Forumları; siyasetçilerin,
eğitimcilerin ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini paylaştığı, gündemin ana
başlıklarını tartıştığı genişleyen bir platformdur.

YAYINLARIMIZ
TEDMEM tarafından hazırlanan analiz, rapor, değerlendirme ve güncel yayınlar, Türk
eğitim sisteminin kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu
yayınlar kapsamında eğitim sistemimizi yakından ilgilendiren konular farklı bakış
açılarıyla ele alınmakta; eğitim sisteminin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri
üretmek için bilimsel veriler doğrultusunda araştırmalar yürütülmektedir.
TEDMEM'in yayınlarından bazıları:
Ulusal Eğitim Programı 2015-2022
Eğitim Değerlendirme Raporları (2014-2015-2016-2017)
Türkiye'nin TIMSS 2015 Performansı Üzerine Değerlendirme ve Öneriler
Türkiye Perspektifinden TIMSS 2015 Sonuçları
Ders Saatleri: Ne Kadar Az Ne Kadar Fazla?
OECD Yetişkin Becerileri Araştırması: Türkiye ile İlgili Sonuçlar
19. Millî Eğitim Şûrasına İlişkin Değerlendirmeler
Öğretmen Gözüyle Öğretmenlik Mesleği
PISA 2012 Türkiye Üzerine Değerlendirme ve Öneriler
Ortaöğretimde Dönüşüm Bir Yol Haritası Önerisi
Türkiye Eğitim Atlası
Eğitim Siyaseti Nedir?
Ayrıntılı bilgi ve TEDMEM
yayınlarına ulaşmak için:
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Türk Eğitim Derneği, bir sivil inisiyatif olarak, eğitim
alanındaki sorunları belirleme ve çözüm önerileri
sunmanın ötesinde, çözümlerin nasıl
gerçekleştirilebileceğini de ortaya koyar.
Türk Eğitim Derneğinin çok sayıda bilimsel araştırma, yayın ve
raporu bulunmaktadır. Bu çalışmalar, Türkiye'deki eğitim
sisteminin yapısını mercek altına alarak, somut ve uygulanabilir
çözüm önerileri sunar. Türk Eğitim Derneğinin kamuoyunda geniş
yankı uyandırmış pek çok yayını bulunmaktadır. Bu referans
noktalarından birkaçı:

 Öğretmen Yeterlilikleri
 Ortaöğretim ve Yükseköğretime Geçiş Sistemleri
 Hayat=180 Dk?
 Hayat 195 Dk. Mı?
 Bilgi Çağında Öğretmen Eğitimi, Nitelikleri ve Gücü, Bir

Reform Önerisi
 Türkiye'de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi: Temel
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
 Türkiye'de Üniversiteye Giriş Sistemi Araştırması ve Çözüm
Önerileri
 Okullarda Şiddetin Önlenmesi: Mevcut Uygulamalar ve
Sonuçları
 Eğitimde Vizyon 2023 ve Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci
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Eğitim ve Bilim Dergisi, okul öncesi eğitimden
yükseköğrenime kadar tüm kademelerde, gelişmeye ihtiyaç
duyulan alanlara somut çözüm önerileri sunan, eğitim
faaliyetlerinin gelişmesine destek olacak nitelikte,
öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel
gelişimlerine katkı sağlayabilecek akademik çalışmaların
bilim dünyası ile paylaşılmasına hizmet etmektedir. 1976
yılından bu yana hakemli bir dergi olarak yayınlanan Eğitim
ve Bilim Dergisi 2007 yılından itibaren Social Sciences
Citation Index (SSCI) tarafından dizinlenmektedir.
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dergilerden biridir
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TED P rojeleri
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Türk Eğitim Derneği; sosyal sorumluluk
bilinciyle eğitim alanında okul öncesinden
yükseköğretime kadar tüm boyutlarda
ulusal ve uluslararası kuruluşlarla özgün
projeler üretir, uygular ve yönetir. Sivil
toplum kuruluşu kimliğiyle geliştirdiği ve
yürüttüğü projelerin temelinde iki amaç
bulunmaktadır:

•

Çocukların sosyal, kültürel ve sportif
becerilerini geliştirmek,











•

Eğitim hayatımıza maddi ve bilimsel
katkılarda bulunmak,
Bu noktadan hareketle, Türk Eğitim Derneği,
misyonu ve vizyonuyla uyumlu tüm kişi ve
kuruluşlarla proje fırsatlarını görüşmeye ve
işbirliği yapmaya açıktır.
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Genç novatf Grşmclk Projes
Türk Eğitim Derneği; gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik
yeteneklerini artırmak için Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği
finansmanı ile “Genç İnovatif Girişimcilik Projesini’ geliştirmiştir. 2008 – 2014
tarihleri arasında 5 dönem yürütülen projenin temelinde, Türk Gençliğinin
yaratıcılığının desteklenmesi, yeniliğin öneminin vurgulanması,
sürdürülebilir bir ekonominin oluşması için yenilikçi tabanlı girişimcilikle
ilgilenen gençler yetiştirilmesi yer almıştır.

Türk ve ABD'l öğrencler Arasinda Sanal sinif Projes
Türk ve ABD'li öğrencilerin bir araya geldiği Proje kapsamında okullar birbiri
ile eşleştirilmiştir. Teknolojiyi öğrenme sürecine dahil ederek öğretmenlerin
rehberliğinde öğrenciler eleştirel düşünme, problem çözme ve ekip çalışması
gibi 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri geliştirmişlerdir. ABD Ankara
Büyükelçiliği desteği ile yürütülen proje 17 Şubat – 30 Mayıs 2014 tarihleri
arasında birer aylık 4 oturum (okullarda şiddet / uyum problemleri,
gönüllülük, engelli hakları, çevre) olarak yürütülmüştür. Türk ve ABD'li
öğrenciler hazırlanan bir portal üzerinden fikir alışverişinde bulunmuşlar,
okullar arasında telekonferanslar gerçekleştirilmiştir.

Türk Gençlğ İnglzce ögrenyor - TYLE Projes
Proje maddi olanakları kısıtlı ancak başarılı Devlet Okullarında eğitim gören
5. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulanmaktadır. 2015 – 2016 döneminde
ilk kez başlatılan, ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen ve Türk
Eğitim Derneği tarafından yürütülen projeye 60 öğrenci katılmıştır. Nisan
2016'da başlayıp Aralık 2017'de biten Projede öğrenciler 360 saat İngilizce
eğitimi almıştır.
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Access Sosyal Sorumluluk Projes
ABD Ankara Büyükelçiliği finansmanı ile yürütülen Projeye, maddi olanağı
yetersiz ancak başarılı Devlet okulu öğrencileri projeye kabul edilmektedir.
Projeye her dönem yaklaşık 240 öğrenci katılmaktadır. 9. Sınıf öğrencilerine
yönelik yürütülen projede öğrenciler TED Okullarında 360 saat İngilizce
eğitim almaktadır. Eğitim, materyal ve ulaşım masrafları proje kapsamında
karşılanmaktadır. Yaklaşık 2700 öğrenci proje dahil olmuştur. Mart 2019
itibariyle Projenin 10. Aşaması başlatılmıştır.

Access, Access Mezunlari ve TYLE Yaz Kamplari
Proje, ABD Ankara Büyükelçiliği finansmanı ile yürütülmektedir. Access ve
TYLE Projelerine devam eden ve başarılı olan öğrenciler her yıl Yaz Kampına
kabul edilmektedir. Access Projesini tamamlayan 18 yaş üzerindeki
mezunlar, Liderlik Zirvesine katılmaktadır. Yaklaşık 900 öğrenci kamplara
katılmıştır.

Access sinif dişi Etknlğ
ABD Ankara Büyükelçiliği finansmanı ile yürütülen Projeye, Access Projesine
devam eden öğrenciler katılmaktadır. Öğrencilerin TED Okullarındaki
öğretmenleri ile şehir içinde veya şehir dışında ders dışında farklı
aktivitelerle İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır.
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Jean Monnet Burs Programinin Devami Teknk Destek
Projes
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı,
AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın
etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin
oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Geleceğn sinifi Projes
Qualcomm firması finansmanı ile yürütülen proje ile akıllı cihazlar ve
gelişmiş mobil teknolojiler kullanılarak sınıf eğitim başarısının gelişiminin
incelenmesi amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında 7. Sınıf öğrencilerine tabletler verilmekte ve İngilizce,
Matematik, Fen Bilimleri derslerini okul içinde ve dışında öğretmenleri ile
işlemeleri desteklenmektedir.
2018 – 2019 eğitim öğretim yılında proje 5 devlet okulu ve 2 TED Okulu
olmak üzere 7 ortaokulda yürütülmüştür. Projeye toplamda yaklaşık 1.250
öğrencinin katılımı sağlanmıştır.
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eğtm Kaltesnn GelştrlmesBaşari Her Yerde Projes
İlk olarak 2011 – 2012 / 2012 – 2013 yıllarında İstanbul'da pilot olarak
uygulanmıştır. Fırsat verildiğinde başarısız öğrenci veya öğretmenin
olmayacağı gerçeğinden yola çıkan Proje, QNB Finansbank desteği ve İl Milli
Eğitim Müdürlükleri ortaklığıyla Adana ve Ankara'da 8 devlet ortaokulunda,
2015 – 2016 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında başlatılmıştır. Proje
ile okullardaki eğitim kalitesinin ve akademik başarının geliştirilmesi,
öğrencilerin sportif, kültürel, sanatsal alanlarda gelişiminin sağlanması
hedeflenmektedir. Proje kapsamında okul yöneticileri, öğretmenler ve
velilerde uzaktan, yüzyüze eğitimler ile desteklenmektedir.

eğtmn Sgortasi: öğretmenlermz Projes
Zurich Vakfı, Zurich Türkiye , Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği
ortaklığı ile yürütülen Projenin temel amacı mesleğinin ilk yıllarında
köy/ilçeye atanan kadın öğretmenlerin desteklenmesi, çalışma hayatına
daha iyi bir başlangıç yapmalarını sağlayarak hem öğretmenlerin meslek
yaşamlarının kalitesini geliştirmek hem de öğrencileri için bir umut
yeşertebilmektir. Proje 2018 yılında 50 öğretmen ile başlamıştır. Projenin
2023 yılında toplam 1.000 öğretmene ulaşması hedeflenmektedir.
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Eşt Br Gelecek Projes
Proje, Hollanda Büyükelçiliği finansmanı ile yürütülmüştür. 2017 – 2018
eğitim öğretim döneminde 5 TED Okulunda yürütülen projenin amacı,
cinsiyet eşitsizliği konusunda anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin, okul
yöneticilerinin farkındalıklarının artırılması ve konu ile ilgili bilinç
oluşturulmasıdır.

Öyküleryle Türkülermz Yarişmasi
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Eğitim Derneği ortaklığı ile
Ankara iline bağlı 25 ilçedeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim
kurumlarına devam eden öğrencileri kapsayan yarışma, tüm kademelerde
en iyi türkü söyleyen ve onu öyküleştiren öğrencilerin seçimini
hedeflemektedir. Yarışma, öğrencilerin, ders dışı sanatsal faaliyetlerde
bulunma alışkanlığının ve zevkinin oluşmasına katkı sağlamıştır.
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TED Üniversitesi (TEDÜ), Türk Eğitim Derneği'nin
eğitim deneyiminden yola çıkarak, TED Yükseköğrenim
Vakfı (TED-YÜV) tarafından 2009 yılında kurulmuş;
genç, dinamik ve çağdaş bir şehir üniversitesidir.TEDÜ,
liberal eğitim anlayışı kapsamında öğrencilerin kendi
alanlarında olduğu kadar temel bilgi ve becerilerde de
gelişmesine odaklanan, disiplinler arası çalışmaların
öne çıkartıldığı bütünlükçü bir eğitim sistemini
benimsemiştir. Ayrıca ortak programlar temeline
oturtulmuş eğitim programı doğrultusunda
öğrencilerin farklı disiplinlerin bakış açıları ile eleştirel,
yaratıcı ve analitik düşünme, düşüncelerini yazılı ve
sözlü biçimde etkili ve sistematik olarak ifade etme
becerilerini kazanmaları amaçlanır.
TEDÜ, içinde bulunduğu bölgenin “Kolej” adıyla
anılmasını sağlamış tarihi yerleşkesinde, toplam 4500
öğrenciye eğitim vermek için tasarlanmıştır. Öğrenci
seçimine fırsat veren, genişlik-derinlik oranları güncel
ders programları ve yenilikçi öğrenme yöntemleri
uygulayan TEDÜ, Türkiye'de akademik araştırma
süreçlerini destekleyen fakat eğitimden ödün vermeyen
bir şehir üniversitesi olarak öne çıkmaktadır.
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TED Universitesi
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LİSANS PROGRAMLARI
Eğtm Fakültes

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı
İngilizce Öğretmenliği Programı
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
Sınıf Öğretmenliği Programı

Fen Edebyat Fakültes

İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı
Matematik Programı
Psikoloji Programı
Sosyoloji Programı

İktsad ve İdar Blmler Fakültes
Ekonomi Programı
İşletme Programı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı

Mmarlık Fakültes

Endüstriyel Tasarım Programı
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı
Mimarlık Programı
Şehir ve Bölge Planlama Programı

Mühendslk Fakültes

Bilgisayar Mühendisliği Programı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı
Endüstri Mühendisliği Programı
İnşaat Mühendisliği Programı
Makine Mühendisliği Programı

İnglzce Dl Okulu
Lsansüstü Programlar Ensttüsü

Eğitim Kurumları İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı
Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı
Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans
Programı
Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
İnteraktif Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı
Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Mimarlık ve Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Uygulamalı Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı
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Neden
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TED Üniversitesi, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk
Egitim Derneği'nin deneyimi ve bilgi birikimi ile kurulmuş; genç, dinamik ve çagdaş
bir şehir üniversitesidir.
TED Üniversitesi, kampüs içerisinde bulunan spor salonu, sergi ve fuaye alanları,
konferans salonları ve mesleki laboratuvarları ile spor, kültür, sanat ve bilimi aynı
çatı altında buluşturur.
Sanatın, felsefenin ve bilimin birbirinden ayrılmadığı eğitim modelini benimseyen
TED Üniversitesi; kendini ifade edebilen, yeni fikirlere açık, takım çalışmasına yatkın,
liderlik vasıfları olan ve yaratıcı düşünebilen bireyler yetiştirir.
Mühendislik Fakültesi ve İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi'ne yerleşen öğrenciler önce
fakülteye kayıt yaptırırlar, Ortak Çekirdek Programı'nı tamamladıktan sonra
kendileri için en uygun olan bölümü seçerler.
TED Üniversitesi'nin tüm fakülte ve programlarında %100 İngilizce eğitim-öğretim
uygulanır. %100 İngilizce eğitim ile kendini iyi ifade eden İngilizceyi çok iyi
kullanabilen öğrenciler yetiştirilir.
TED Üniversitesi araştırma süreçleri için kurumsal destekler sunar. Araştırma
etkinliklerinin ve çıktılarının uygulanabilir ve toplumsal fayda odaklı olmasını
amaçlar. Lisans ve lisansüstü öğrencileri araştırma süreçlerine dahil olmaları için
teşvik eder.
TED Üniversitesi'nde liberal eğitim anlayışının gereği olarak öğrenciler, bir ekdal
programını başarıyla tamamlayarak mezun olur. Böylece ögrencilerin farklı alan ve
disiplinleri tanımasına imkan verilir.
Temel beceri ve yeteneklerin meslek eğitimi kadar önemli olduğuna inanır. Eleştirel
düşünebilen, sorgulayan, yenilikçi, yaratıcı, kendisini iyi ifade edebilen öğrenciler
yetiştirebilmek hedefinde düzenlenmiş, diğer üniversitelerden farklı bir müfredatı
vardır. TED Üniversitesi, İngilizceyi çok iyi kullanabilen, liderlik yapabilen, sanattan
anlayan, sosyal hayatı gelişmiş bireyler yetiştirir.
TED Üniversitesi “TED Toplumu” üyelerinin de katkılarıyla, çok geniş bir alanda ve
çeşitlilikte staj olanakları ile öğrenim sürecine katma değer sağlar. “TED Toplumu”
üyeleri, sektörel alanlardaki kuvvetli bağları ile staj süresinde ve sonrasında
öğrencilerimize doğrudan iş olanakları sunar.
TED Üniversitesi'nde yurt dışında öğrenim görme fırsatları sunulur ve staj olanakları
sağlanır.
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BURS OLANAKLARI
5 fakültede 21 lisans programı ile eğitim veren TEDÜ'de öğrencilerin
%90’ına çeşitli burs olanakları sunulur. Bu burslar, üniversite'ye giriş
sırasında sağlanan burslar ve öğrenim sırasında sağlanan burslar olmak
üzere iki başlıkta toplanır. Öğrenciler üniversite'ye giriş esnasında YKS
Kontenjan Bursları, Uluslararası Bakalorya ve Fransız Bakalorya Bursu,
Bilim İnsanı Bursu, Sporcu Bursu ve Kardeş Bursu'ndan yararlanabildiği
gibi; öğrenim sırasında Başarı Bursu, İhtiyaç Bursu ve Çalışma Bursu'ndan
faydalanabilir.

ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Yükseköğretim Programı kapsamında, 19 Avrupa Birliği (AB) üye
ülkesinden üniversitelerle ortaklık anlaşması bulunmaktadır. Bu
anlaşmaların 59'u personel 52'si öğrenci öğrenim hareketliliğine uygundur.
Program dahilinde, Uluslararası Programlar Ofisi tarafından bu
üniversitelere her dönem öğrenim amaçlı öğrenci gönderilmekte, bu
üniversitelerden öğrenciler ağırlanmakta, TEDÜ öğrencilerine yurt dışında
staj yapma olanağı tanınmakta, öğretim elemanı değişimi yapılmakta ve
idari personelin AB üye ülkelerinden birinde kendi uzmanlık alanında bir
hafta süreyle eğitim alması mümkün kılınmaktadır.
Dünya üniversiteleri ile kurulan bağlantılar sayesinde TEDÜ, öğrencilerine
dünya görüşü ve deneyimi kazanma fırsatı verir.

KARİYER FIRSATLARI
TED Üniversitesi Kariyer Merkezi, öğrencilerin mezun olmadan önce iş
dünyası ile doğrudan iletişim içinde olarak iş ortamlarını tanımaya
başlamalarına, dolayısıyla mezuniyet sonrası profesyonel hayata daha
kolay geçiş yapmalarına yardımcı olur. Amacı, öğrencilerin meslek seçimi
ve/veya yüksek eğitimleri ile ilgili planlarında karşılarına çıkacak
seçenekleri bilinçli değerlendirebilmeleri için bilgi, yetenek ve becerelerini
kullanarak, ilgi alanlarını belirleyerek kendilerini ve kişilik özelliklerini
tanımalarını sağlamak, böylelikle onları doğru kariyer hedeflerine
yönlendirmektir.
TEDÜ Kariyer Merkezi bu doğrultuda; öğrencilere ve mezunlara tam
zamanlı, yarı zamanlı, kısa dönemlik hayatı öğrenme stajı ve zorunlu staj
olanaklarının yaratılması konularında çalışmalar yapar. Öğrencileri rol
model alabilecekleri kişilerle bir araya getirerek, kariyer hedefleri için
farkındalık yaratacak vizyonları görmelerini sağlar. Öğrencilerin, özgeçmiş
ve ön yazı hazırlamaları, mülakat teknikleri geliştirmeleri için Türkçe ve
İngilizce simülasyon provaları yapar; kendilerini doğru ifade etme
konularında danışmanlık ve eğitimler sağlar. Bilgilendirme seminerleri,
eğitimler ve söyleşiler düzenleyerek öğrencilere sektör, firma ve çeşitli burs
olanaklarını tanıtır. Staj ve iş fırsatları sunmak amacıyla Kariyer Fuarı
düzenleyerek, işveren ile öğrenci ve mezunları bir araya getirir ve
aralarında iletişim kurmalarını sağlar.
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YURT OLANAKLARI
TED Üniversitesi'nin 93 kişi kapasiteli TEDÜ Erkek Öğrenci Yurdu ile 392 kişi kapasiteli
TEDÜ Kız Öğrenci Yurdu olmak üzere iki öğrenci yurdu bulunur.
Öğrencilerin kendilerini evlerinde ve güvende hissedebilmelerini amaçlayan TEDÜ
Yurtları'nda yaşam, öğrencilerin akademik ve sosyal hayatlarını desteklemeye yönelik
olarak tasarlanmış ve öncelikli gereksinimlerini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.
Yurtlar, öğrencilere ders çalışma, dinlenme ve sosyal aktivite imkanı sağlayacak
şekilde düzenlenmiş ortak alanlarla hizmet verir.
Ayrıca tam burslu programlara Ankara il merkezi dışından yerleştirilen
öğrencilerden; yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde ilk 3.000, diğer puan
türlerinde ilk 30.000 içine giren öğrencilerin tümüne, dört kişilik odalarda kahvaltı ve
akşam yemeği dahil olmak üzere ücretsiz yurt imkanı sağlanır.

KAMPÜS VE TESİSLER
TED Üniversitesi kampüsü, şehir merkezinde, her yere eşit uzaklıkta ve ulaşım ağının
kesişme noktasında yer almaktadır. TEDÜ için TEDÜ'ye özel olarak tasarlanan
mimari, öğrencisine konforlu, rahat ve çalışmaya teşvik eden bir eğitim alanı
sunmaktadır. Son derece gelişmiş teknolojiyle altyapısını donatan TEDÜ; en etkin,
kullanışlı ve hızlı verim alabileceği teknik olanaklarla öğrencisine güven verir. TEDÜ,
kampüs içinde tüm kültür, sanat ve spor faaliyetlerini öğrencileriyle buluşturur.
TEDÜ; kulüp çalışmaları, konserler, tiyatro ve film gösterileri, sergiler, çeşitli
performanslar gibi birçok etkinliğe önem ve öncelik verir.
Fatma-Semih Akbil Kültür Merkezi ile Çok Amaçlı Salon ve Fuaye Alanı, özenli
mimarisi ve ileri teknolojisi ile her türlü kongre, seminer, toplantı, konferans ve
kültürel etkinliklerin düzenlenmesine olanak sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.
TEDÜ öğrencileri, sosyal ve sportif etkinlikler için TEDÜ kampüsünde bulunan yarı
olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı kapalı spor salonu ve fitness merkezini hafta içi ve
hafta sonu belirlenen saatlerde sınırsız kullanabilme hakkına sahiptir.
TEDÜ Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Erman Ilıcak’ın, annesi Ayşe Ilıcak adına üniversite'ye
bağışladığı Ayşe Ilıcak Kütüphanesi, öğretim elemanlarının, öğrencilerin ve idari
personelin her türlü bilgi ve belge gereksinimini karşılamak, kullanıcılarının bilgi
kullanma ve üretme alışkanlığı kazanmalarını desteklemek için gerekli ortamı sağlar.
Kütüphane, genç koleksiyonu ve görselliğiyle diğer üniversite öğretim üyelerinin ve
öğrencilerinin dikkatini çektiği gibi, TEDÜ51
dışındaki civar semtlerden gelen
kullanıcılara sunduğu hizmetlerle de “Yaşayan Kütüphane” ve “Herkes için
Kütüphane” olgusunu devam ettirir.
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Şehİr Üniversİtesİ Olma
Özellİklerİ Nelerdİr?
• TED Üniversitesi kampüsü, şehir merkezinde, her yere eşit

uzaklıkta ve ulaşım ağının kesişme noktasında yer alır. Böylece
öğrenciler kolaylıkla TEDÜ'ye ulaşabilme olanağına sahiptir.

• TEDÜ Kütüphanesi'nden herkes faydalanabilir.
• Eğitimin yaşam boyu sürmesi gereken bir eylem, bir oluş, kişinin
kendini gerçekleştirme yolu olduğu inancıyla kurulan TED
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin (TEDÜ-SEM) eğitimleri
dışarıya açıktır.

• Çevresine ve topluma ihtiyaçları doğrultusunda fayda

sağlayabilmek adına; TED Üniversitesi akademisyen ve
öğrencilerinin araştırma, girişimcilik ve inovasyon performanslarını
artırmak, teknoloji transferi faaliyetlerini koordine etmek ve gerekli
destek faaliyetlerini sağlamak üzere Araştırma Teknoloji ve
İnovasyon Direktörlüğü kurulmuştur.

• TEDÜ bünyesinde aday öğrencilerin sorularına cevap verebilecek
ve kampüsü tanıtabilecek bir Tanıtım Ekibi vardır. Öğrencilerden
oluşan Tanıtım Ekibi, aday öğrencilere destek verir ve sorularını
yanıtlar.

Daha fazla bilgi için:
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Turk Egitim Dernegi
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Projelerimiz

Türk Eğitim Derneğinin kuruluşu olan TED İktisadi İşletmesi, kurumsal
standardın sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla okullarımızın ihtiyacı olan
kitap, kıyafet, mobilya vb. ürünlerin teminini sağlamaktadır. İşletmenin
faaliyetlerinden elde edilen gelirin tamamı TED burslu öğrenciler fonuna
aktarılmaktadır.

FAALİYETLERİMİZ
TED yayını yardımcı ders ktaplarının yayını, satışı ve dağıtımı
TED Okulları öğretmenlerinin yazdığı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yardımcı ders
kitaplarını ve materyallerini yayınlayan İktisadi İşletme, her yıl yayın sayısını artırarak
TED Okulları eğitim standardının korunmasının sağlanmasına destek vermektedir. TED
yayını yardımcı ders kitapları, TED Okulları dışında ülkenin önde gelen özel okulları
tarafından da talep edilmektedir.

Yabancı dl ders ktaplarının tedark, satışı ve dağıtımı
Oxford, Cambridge, Pearson gibi dünyanın önde gelen markalarından binlerce adet
orijinal kitabı, TED okullarına tedarik eden İktisadi İşletme, bazı büyük yayınevlerinin
özel statülü bayiliğini yaparak TED Okullarının İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca
vb. kitap taleplerini, daha uygun ve avantajlı koşullarda temin etmektedir.

Türkçe yardımcı ders ktaplarının tedark, satışı ve dağıtımı
TED Okullarının seçtiği yardımcı ders kitaplarının tedariki, satış ve dağıtımı TED İktisadi
İşletmesi tarafından sağlanmaktadır.
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TED logolu özel defterler ve okul kırtasye malzemelernn
üretm ve tedark
TED İktisadi İşletmesi; İngilizce, Almanca, Fransızca, Müzik ve Resim dersleri için özel
olarak tasarlanmış defterler sağlamaktadır. Ayrıca talep eden okullara kırtasiye
malzemelerini en uygun şartlarda temin etmektedir.

Öğrenc kıyafetlernn hazırlatılması, satışa sunulması ve
dağıtımı
TED İktisadi İşletmesi, okul kıyafetlerinin tasarım ve üretimini, alanında uzman kişi ve
kuruluşlara yaptırarak, TED Okullarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Okul moblyaları, laboratuvar vb. donanımların tedark
edlmes
TED Okullarında kullanılan standart mobilyaların tasarımları, okulların ihtiyaç ve
taleplerine göre birinci sınıf malzemelerle hazırlatılıp okullara ulaştırılmaktadır. Okul
laboratuvarları için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı en son teknolojili donanım ve
malzemelerin en uygun fiyatla tedariki TED İktisadi İşletmesi tarafından
sağlanmaktadır.

TED logolu ürünlern tasarlanması, tedark ve satışı
TED kurumsal aidiyetinin artırılması amacıyla özel olarak tasarlanan, tescili ve patenti
alınan kupa, anahtarlık, şapka, defter, kutulu çikolata vb. yüzlerce TED logolu ürünün
satışı yapılarak, her yıl yeni tasarımlarla ürün yelpazesi geliştirilmektedir.

Mutlu gün panosu ve tazye çelenk hzmetler
Sevincin ve üzüntünün paylaşıldığı mutlu ve acı günlerde gönderilen “Taziye Çelenkleri”
ve “Mutlu Gün Panoları” ile maddi olanağı olmayan öğrencilere iyi bir eğitim alma şansı
verilebilmesi amacıyla sunulan hizmetler Ankara, İstanbul ve İzmir'de deneyimli bir
kadro ile TED İktisadi İşletmesi tarafından gerçekleştirilmektedir.
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Projelerimiz
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TED Okulları Spor Kulüpleri; başta TED Okullarının öğrencileri olmak üzere
her yaştan öğrenciye sporu sevdirmek, ahlaklı, sağlıklı ve mücadele gücü
yüksek, nitelikli sporcular yetiştirmek ve daha fazla sayıda öğrenciye spor
olanağı sağlamak amaçlarıyla kurulmuştur. Spor Kulüpleri, spordan yoksun
olan bir gençliğin vatanı daha ileriye taşıyamayacağı düşüncesinden
hareketle, eğitimin sadece fen, bilim ve matematikle olmayacağı, kişilerin
gelişimindeki önemli unsurlardan birinin de bedensel gelişim olduğu
felsefesiyle kurulmuştur.
Geçen 60 yıllık süreçte başta basketbol olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm
branşlarda Türk sporuna ilham veren TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü,
diğer spor kulüplerimize de öncülük etmiştir. Pek çok branşta faaliyet
gösteren spor kulüplerimizin kurulmasıyla yeni sahalarda elde edilen yeni
başarıların da önü açılmıştır.
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü, Türk basketboluna isimleri saymakla
bitmeyecek değerler yetiştirmiştir; bu değerli sporcular, milli takım
seviyesinde de hizmette bulunmuşlardır. O önemli isimlerden bazıları:
Rüştü Yüce, Erdem Tulgar, Akın Öngör, Birol Öngör, Gürol Öngör, Erdal
Poyrazoğlu, Barış Küce, Seyfi Kuştimur, Tansev Mıhçıoğlu, Erdinç Talu, Murat
Didin, Ercüment Sunter, Aytek Gürkan, Tunç Girgin, Murat Evliyaoğlu, Haluk
Yıldırım, Serdar Apaydın, Tolga Tekinalp, Gökhan Üçoklar, Serkan Erdoğan.
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Projelerimiz

TED Okulları Mezunları Dernekleri, sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve
entellektüel alanlarda katma değer yaratıcı etkinliklerle ulusal ve uluslararası
ortamlarda mezunlarını buluşturur. Türkiye'nin çesitli illerinde bulunan dernekler,
ayrıca sürdürülebilir iletişim ağı oluşturarak kaynaşma ve birliktelik sağlar.
Türk Eğitim Derneğinin açtığı ve/veya TED'in açılmasına izin verdiği TED ismini
taşıyan Okullarda ve yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmüş ve TED
Okullarından mezun olan kişilerce kurulan mezunlar derneklerinin Türkiye
düzeyinde üst kuruluşunu oluşturmak üzere TED Okulları Mezun Dernekleri
Federasyonu (TEDFED) kurulmuştur.
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Projelerimiz
Öğrencilik yıllarında “TED Ankara Koleji Nefesli Sazlar Orkestrası'nda
görev yapan TED Ankara Koleji mezunları, 2007 yılında bir araya gelerek
TED Ankara Koleji Mezunları Orkestrasını kurmuşlardır.
TED Ankara Koleji Mezunları Orkestrası ilk konserini 2008'de ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezi'nde vermiş ve büyük beğeni toplamıştır.
Mezunlar Orkestrası, 2010 yılından itibaren, bünyesine yaylı
enstrümanları katarak senfonik bir yapıya kavuşmuş ve Türk Eğitim
Derneği çatısı altında “TED Senfoni Orkestrası” adını almıştır.
120 kişilik kadrosuyla TED Senfoni Orkestrası, her yıl geleneksel yeni yıl
ve yaz konserleri vermektedir. Orkestra; TED Ankara Kolejinin 80.Yıl
Oratoryosunu seslendirmiş ve Türk Eğitim Derneğinin 85. yılı onuruna
düzenlenen “85 dakikada 85. yıl” etkinliğini gerçekleştirmiştir. Zülfü
Livaneli, Murat Karahan ve Güvenç Dağüstün gibi ülkemizin değerli
seslerine eşlik etmiş olan TED Senfoni Orkestrası, birçok Türk bestecinin
eserlerinin dünya prömiyerini de gerçekleştirmiştir.
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TELEFON: + 90 (312) 418 06 14 - 417 42 02
FAKS: + 90 (312) 417 53 65
info@ted.org.tr
www.ted.org.tr
facebook.com/tedgnlmrkz

twıtter.com/ted1928

ınstagram.com/turk_egıtım_dernegı

