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1Kurumsal Eğitim Danışmanlığı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ HAKKINDA

Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin 
vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük 
Önder Atatürk, 1 Kasım 1925’te Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı 
konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye 
ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına 
ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma 
çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği, 
bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün 
ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların 
öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş 
ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü 
edinmiştir. İlk adı “Türk Maarif Cemiyeti” 
olan derneğimiz, 1946 yılından itibaren, “Türk 
Eğitim Derneği” adı altında çalışmalarını 
başarıyla sürdürmektedir.

Türk Eğitim Derneği (TED), köklü bir sivil 
toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden 
beri eğitim alanında faaliyet göstermekte; 
aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip 
olmayan başarılı çocukların eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim sistemine maddi 
ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.

Derneğin ilk tüzüğünde yer alan, “Cemiyet, siyasi hiçbir gaye gütmeyip, sadece memleket 
gençliğinin tahsil ve terbiyesine yardım ile iştigal eyler” olarak ifade edilen temel amaç, 
bugün de geçerliliğini korumaktadır. Türk Eğitim Derneği, dün de bugün de bu ilkeye 
sadık kalarak çalışmalarını yürütmektedir.

Türk Eğitim Derneğinin misyonunu belirleyen amaçlar aşağıda verilmiştir: 

• 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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Günümüzde TED, ülke genelinde etkinlik gösteren okulları, TED Üniversitesi, düşünce 
kuruluşu TEDMEM, mezunlar dernekleri, gönüllü çalışma komiteleri, spor kulüpleri, senfoni 
orkestrası ve eşsiz burs sistemi ile sadece Türkiye’nin değil, aynı zamanda dünyanın en 
büyük eğitim odaklı sivil toplum girişimleri arasında yer almaktadır. Öğrencileri, mezunları, 
velileri, çalışanları ve gönüllüleri ile TED Sosyal Ağı, ülkemizin en etkili eğitim ve toplumsal 
kalkınma odaklı birlikteliğini oluşturmaktadır. 

TED, 2028 yılında 100. yılına ulaştığında aşağıdaki hedeflerini gerçekleştirmeyi 
amaçlamaktadır: 

 ▶ 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

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ HAKKINDA



3Kurumsal Eğitim Danışmanlığı

TED Okullarında günümüze kadar, 50.000’i aşkın öğrenciye burs verilmiştir. Halen TED Burs 
Sistemi içerisinde yaklaşık 2500 öğrenci yer almaktadır. TED Burs Sistemi içerisinde yer 
alan burslar, yüksek nitelikli kapsamları nedeniyle Türkiye’deki diğer burs sistemlerinden 
ayrılmaktadır. TED Burs Sistemi içerisinde üç farklı burs programı bulunmaktadır: 

• Tam Eğitim Bursu (TEB): Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında 
gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) öğrencilerin seçildiği TEB ile sadece okul 
ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon 
giderleri olmak üzere öğrencilerin tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır. Sisteme 
girmeye hak kazanarak TED Okullarında eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin, 
üniversite eğitimleri boyunca da bursları devam etmektedir. Ayrıca, üniversite 
öğrencilerinin staj ve kariyer takiplerinin yapıldığı sistemde, mezun öğrencilerin işe 
yerleşme süreçleri de desteklenmekte ve izlenmektedir.

• Tam Destek Bursu (TDB): Devlet okullarında lise düzeyinde eğitim gören maddi 
olanakları kısıtlı fakat akademik olarak başarılı öğrencilere sağlanmaktadır. 
Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal takiplerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel 
gelişimlerini destekleyecek nitelikte etkinlikler yapılmaktadır. Böylece TED’in eğitim 
deneyimi ve TED Okullarının fiziksel koşulları, devlet okullarında öğrenim gören 
başarılı öğrencilere sunulabilmektedir. 

• Destekleme Bursu: Özellikle doğal afetler, terör saldırıları, büyük kazalar gibi 
olumsuzluklardan etkilenen çocuklara hızla sunulabilen burs tipidir. Bu kapsamda 
muhtaç durumdaki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin, cep harçlıkları 
karşılanmaktadır.  

TED Burs Sistemi içerisinde yer alan öğrenciler TED Genel Merkezi uzmanları ve TED 
Okullarında çalışan rehber öğretmenler tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir. 
Ayrıca TED Gönüllü Çalışma Komiteleri, düzenledikleri faaliyetlerle burslu öğrencilerin 
kişisel, toplumsal ve kültürel gelişimlerini desteklemektedir. 

TED Okulları, TED Burs Sistemi’nin uygulanmasını sağlayan temel paydaşlardır. Her TED 
Okulunda Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrencilere burs verilmektedir. Ayrıca Tam 
Destek Bursu programının uygulanmaya başlandığı illerde, devlet okullarında okuyan 
maddi olanakları yetersiz fakat başarılı öğrenciler, TED Okullarının eğitim yaklaşımından 
ve fiziksel imkânlarından faydalanmaktadır. 

TED Geniş Ailesi içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların tüm etkinlikleri bir arada 
düşünüldüğünde “TED sadece bir okul değildir” ifadesi daha iyi anlaşılmaktadır. Bir 
asra yakın deneyimiyle TED, mevcut eğitim kurumlarının kalitesini yükseltme, yüksek 
standartlarda yeni okullar açma, bu okullarda toplumsal sorumluluk sahibi, değerlerimize 
saygılı, kültürlü, ahlaklı, bilimsel düşünen, yaratıcı bireyler yetiştirme hedefi ile Türkiye’nin 
önde gelen eğitim kurumu olmayı sürdürmeyi amaçlamaktadır.

TED BURSLARI
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TED, kuruluş tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda kurumsal değerlerinin ve TED 
Okullarının ülke çapında yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde özel 
girişimlerle kurulan ve yabancı dilde eğitim verebilen en eski Türk Okulunu kuran TED, 
günümüzde asırlık bilgi birikimini Türkiye’nin faydasına sunmaktadır. Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren TED Okullarının yanı sıra, TED Genel Merkezi, 
TED Üniversitesi ve düşünce kuruluşu TEDMEM, eğitim sistemine katkı sunmaktadır. 

Türkiye özel okul sektöründe kurumsal kalitenin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması ihtiyacı 
belirginleşmektedir. TED, bu ihtiyaca yanıt verebilmek için TED Okulları açmakta, TED 
Okullarının etki alanında bulunmayan bölgelerdeki özel okullara ise Kurumsal Eğitim 
Danışmanlığı vermektedir. 

Okullara verilen Kurumsal Eğitim Danışmanlığı’nın amaçları;

• Ülkemizin nitelikli eğitim gelişimine katkıda bulunmak, 

• TED’in nitelikli ve yenilikçi eğitim anlayışını yaygınlaştırmak, 

• TED Okullarının bulunmadığı bölgelerde özel okullar arasındaki kurumsal kalite ve 
eğitim odaklı rekabetin artırılmasına katkı sunmak,

• Farklı bölgelerde nitelikli ve çağdaş eğitim hizmetleri sunarak bölgesel eğitim 
farklılıklarının azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

KURUMSAL EĞİTİM DANIŞMANLIĞININ 
AMACI
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Mevcut özel okullar, gerekli koşulları sağladıkları takdirde, Okullar için Kurumsal Eğitim 
Danışmanlığı Süreci kapsamına alınabilirler. Bu süreç, başvuru yapan okula yönelik 
ayrıntılı bir Mevcut Durumun Değerlendirilmesi çalışmasını ve iki yıl sürecek bir kurumsal 
danışmanlık paketini içermektedir. Başvuru sahibi okul, danışmanlık süresini yıllık düzende 
genişletebilmektedir. 

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı’nın başlaması için üç temel ön koşulun sağlanması 
gerekmektedir:  

I. Başvuru yapan okulun, mevcut TED Okullarının etki alanı içerisinde yer almaması

Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren mevcut TED 
Okullarının etki alanı içerisine giren okullar, Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Süreci’ne 
kabul edilmemektedir. Etki alanı, coğrafi bir tanım anlamına gelebileceği gibi, özellikle 
büyükşehir merkezleri için ulaşım sistemi, halkın alım gücü, 5-14 yaş nüfus oranı gibi 
bazı ek ölçütler ile tanımlanabilir. 

II. Okulun herhangi bir marka ailesi içerisinde yer almaması

Danışmanlık alacak okulun eğitim alanında faaliyet gösteren zincir markaların ismini 
taşımaması, dolayısıyla danışmanlık sürecinin TED’in marka değerine yönelik çıkar 
çatışmasına neden olmaması gereklidir. 

III. Başvuru uygunluğunun onaylanması

Danışmanlık sürecinin başlayabilmesi için başvuru yapan okulun eğitsel, mali ve 
fiziksel durumu, yapılacak “Mevcut Durumun Değerlendirilmesi” ile değerlendirilir. 
Değerlendirmenin olumlu olması halinde okula sunulabilecek eğitim danışmanlığı 
ayrıntılı olarak açıklanır.  

Yukarıda belirtilen ön koşullara ilişkin tüm bağlayıcı kararlar yalnızca TED Genel Merkezi 
tarafından verilir.

KURUMSAL EĞİTİM DANIŞMANLIĞININ 
ÖN KOŞULLARI
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Okullar için Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Süreci için başvuran okulların uygunluğu 
Mevcut Durumun Değerlendirilmesi çalışması ile saptanmaktadır. Bu analiz sonrasında 
uygun bulunan okullar ile iki yıl sürecek danışmanlık süreci başlatılır. Kurumsal Eğitim 
Danışmanlığı kapsamında okullara insan kaynakları süreçleri, öğretim programı geliştirme 
ve yabancı dil eğitimi konularında rehberlik sunulmaktadır.

İki yıllık temel sürecin tamamlanmasından sonra isteyen okullar birer yıllık olarak Kurumsal 
Eğitim Danışmanlığı almaya devam edebilirler. Aşağıda Kurumsal Eğitim Danışmanlığı 
Süreci ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

KURUMSAL EĞİTİM DANIŞMANLIĞININ 
AŞAMALARI

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Süreci

Başvuru

Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı

Yabancı Dil 
Eğitimi

İnsan 
Kaynakları 
Süreçleri

Öğretim 
Programı 
Geliştirme
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Kurumsal Eğitim Danışmanlığı almak isteyen ve Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Sürecinin 
Ön Koşulları başlığı altında verilen şartları taşıyan okulların, başvuru için TED Burs Sistemi’ne 
bağış yapmaları ve başvuru formunu TED Genel Merkezine iletmeleri gereklidir. 

Başvuru sahibi okulun sürece uygunluğunun saptanabilmesi için Mevcut Durumun 
Değerlendirilmesi gereklidir. Bu çalışma, TED Genel Merkezinin yetkilendirdiği uzman 
kadro tarafından genellikle iki günlük okul ziyareti ile gerçekleştirilir. Bu ziyaret boyunca 
TED Genel Merkezi uzmanları ile başvuru sahibi okulun eğitim kadrosu ve yöneticilerinin 
izleyecekleri görüşme programı önceden belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde yeni 
görüşmeler talep edilebilir ve ziyaret süresi uzatılabilir. Aşağıdaki tabloda mevcut durumun 
değerlendirilmesi için çalışacak uzmanların sayıları, uzmanlık konuları ve görüşme içerikleri 
belirtilmektedir:

Mevcut Durumun Değerlendirilmesi için Çalışacak TED Genel Merkezi Uzmanları

Uzman 
Sayısı

Uzmanlık Konusu İçerik

2 Eğitim 
Değerlendirme

 ▶ Eğitim-öğretim anlayışı, amaç ve öncelikler

 ▶ Öğrenci sayısı analizi

 ▶ Öğrenci kayıt kabul prosedürü

 ▶ Burs ve indirim uygulamaları analizi

 ▶ Mevcut öğretim programları analizi

 ▶ Haftalık ders çizelgeleri, kurs, etüt, telafi programları

 ▶ Ölçme ve değerlendirme sistemi (Sınav verileri)

 ▶ Rehberlik birimi ve çalışmalarının incelenmesi

 ▶ Destek hizmetlerin kalite analizi

1 İnsan Kaynakları  ▶ İnsan kaynakları sistemi

 ▶ Hizmet içi eğitim süreçleri

 ▶ Eğitim kadrosunun ve idari çalışanların istihdam 
prosedürleri

1 Yabancı Dil 
Eğitimi

 ▶ Kurumun yabancı dil politikası

 ▶ Program geliştirme ve değerlendirme

 ▶ Yabancı diller çalışmaları kapsamında ihtiyaç analizi

Başvuru ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
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Yukarıdaki tabloda gösterilengörüşme içeriklerine ek olarak, Mevcut Durumun 
Değerlendirilmesi kapsamında okulun TED Gizlilik Sözleşmesi’ni imzalaması istenir. Bu 
sözleşme, TED isminin kullanımı ve tarafların kurumsal bilgilerinin gizliliğinin sağlanması 
hakkında yapılan bir iyi niyet anlaşmasıdır. 

Okul ziyaretinden sonra en geç iki ay içerisinde içerisinde TED Genel Merkezi tarafından 
başvuru sahibine “Mevcut Durumun Değerlendirilmesi Raporu” iletilir. Bu rapor, TED 
Genel Merkezi yetkililerinin okul ziyaretinde ele aldıkları konular hakkındaki bulgularını 
gösteren bir değerlendirme belgesidir. 

Değerlendirme Raporu, Kurumsal Eğitim Danışmanlığının başlayabilmesi için TED Genel 
Merkezinin kararını belirler. TED Genel Merkezi, Değerlendirme Raporu doğrultusunda 
okula Kurumsal Eğitim Danışmanlığı sunulmasını onaylayabilir veya gerekli durumlarda 
başvuru sahibine sürecin devam edemeyeceği hakkında bildirimde bulunabilir.

Başvuru sahibi okul, Mevcut Durumun Değerlendirilmesi Raporu’nda uygun bulunması 
halinde Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Sürecine davet edilir. Sürecin başlayabilmesi için 
“TED Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Sözleşmesi” imzalanır. Bu sözleşme, TED’in başvuru 
sahibi okula karşı sorumluluklarını, tarafların mali yükümlülüklerini ve TED markalarının 
kullanımı hakkındaki kuralları içerir. 

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı; insan kaynakları, öğretim programı geliştirme ve yabancı 
dil eğitimi konularını kapsar. Danışmanlık kapsamında okullara sunulan hizmetler; okul 
ziyaretlerini, TED’in altyapısını kullanma izinlerini ve isteğe göre şekillenen ek alanları 
kapsar. 

Okul ziyaretleri kapsamında başvuru sahibi okul,  TED Genel Merkezi tarafından 
yetkilendirilen uzmanlar tarafından düzenli olarak ziyaret edilir. Bu ziyaretler, TED Genel 
Merkezi ve okul tarafından belirlenen çalışma takvimine göre sürdürülür.

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Süreci ve İçeriği
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Kurumsal Eğitim Danışmanlığı kapsamında okullara sunulan danışmanlık alanlarının 
listesi aşağıda verilmiştir:

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Kapsamındaki Temel Danışmanlık Alanları

Okul Ziyaretleri

İçerik Takvim

Eğitim personeli için hizmet içi eğitim Her dönem en az 2 ziyaret

Öğretim programı geliştirme Her dönem en az 2 ziyaret

Yabancı dil öğretmenlerine yönelik 
hizmet içi eğitim

Her dönem en az 2 ziyaret

TED Alt Yapısı Kullanımı

İçerik Takvim

TED Okulları K12 İngilizce dersi öğretim 
programı/TED’e özgü Yabancı Dil Öğretim 
Programının kullanımı

1 öğretim yılı

TED İzleme Sınavı
Her dönem 5-12 sınıf öğrencilerine 
uygulanır

Eğitim personeli için TED Çevrim İçi 
Eğitim Programı

Her öğretim yılında tüm eğitim 
personeline sağlanır ve izlenir

TED Yayınları kullanım hakkı
Danışmanlık hizmeti alan okulun talebine 
göre belirlenirTED İktisadi İşletmesi ürünlerini kullanım 

hakkı

Yapılacak okul ziyaretleri, TED Genel Merkezi tarafından yetkilendirilen uzmanlar 
tarafından gerçekleştirilir. 

Okulun isteği doğrultusunda, temel danışmanlık alanlarına ek olarak, aşağıdaki alanlara 
yönelik danışmanlıklar da sunulabilmektedir:

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Kapsamında Sunulabilecek Ek Alanlar

TED Özgü Öğretim Programları kullanımı ve danışmanlığı

Eğitim personelinin istihdamına yönelik iş görüşmesi desteği

Uluslararası eğitim programları danışmanlığı
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Kurumsal Eğitim Danışmanlığı alan okulların, danışmanlık verilen konular ile ilgili 
performansı TED Genel Merkezi tarafından izlenir. Her eğitim-öğretim yılı sonunda 
danışmanlık alan okul hakkında “Yıl Sonu Değerlendirme Raporu” hazırlanır. Bu rapor, 
okulun geliştirme çabalarına ne kadar uyum sağladığı hakkında veriler içerir; okul 
performansının güçlü ve zayıf yönleri hakkında değerlendirmeler sunar.

TED Genel Merkezi, Yıl Sonu Değerlendirme Raporu doğrultusunda, danışmanlık verilen 
konular ile ilgili yeterli düzeyde gelişim göstermediği saptanan okullar Kurumsal Eğitim 
Danışmanlığı sürecinden çıkarabilir.

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı kapsamında iki eğitim-öğretim yılı süren temel süreci 
tamamlayan okullar, istedikleri takdirde danışmanlık almaya devam edebilirler. 
Danışmanlık sürecinin yenilenmesi için Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 
çalışmasının yeniden yapılması gerekmemektedir. İki yıllık temel süreç için ve yıllık 
yenileme kapsamında okullardan istenecek danışmanlık ücretleri Danışmanlık Bedeli 
ve Masraflar bölümüne açıklanmıştır.

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Süreci ve İçeriği

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı süreci içerisinde bulunan bir okul, konuyla ilgili marka 
kullanımını ve diğer kurumsal iletişim faaliyetlerini, TED Genel Merkezi tarafından 
sağlanacak olan “TED Akreditasyon ve Danışmanlık Kurumsal Kimlik Kılavuzu”na uygun 
olarak yapar. 

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı alan okullar hiçbir surette “TED Okulu” olma iddiasını 
taşıyamaz.  

TED Kurumsal Eğitim Danışmanlığından faydalanan okulların güncel listesi TED’in internet 
sayfalarında ve diğer iletişim ortamlarında kamuoyu bilgisine sunulur.

İSİM KULLANIM HAKKI
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Başvuru Bedeli: TED Burs Sistemi hesabına 10.000TL karşılığı bağış* yapılması gereklidir.

Mevcut Durumun Değerlendirilmesi: TED Burs Sistemi hesabına 50.000TL karşılığı bağış* 
yapılması gereklidir.

Mevcut Durumun Değerlendirilmesi için Masraf Kalemleri: Okul yerleşkesinde yapılacak 
okul ziyaretleri için en fazla 4 uzmandan oluşacak ekibin, en az iki gecelik konaklama 
masrafları karşılanır.

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Bedeli: TED Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Sözleşmesi 
imzalanan okullar, aşağıdaki formüle göre TED İktisadi İşletmesi’ne yıllık düzende ödeme 
yaparlar:

Hesaplanan bedel; ekim, şubat, nisan ve haziran aylarında dört eşit taksit olarak ödenir. 
Yıllık ücret bedeli katma değer vergisi hariç olarak hesaplanır.

Ekim ayında ödenecek ilk taksite ek olarak TED İktisadi İşletmesine iki taksit tutarında 
teminat mektubu sunulur. Yıl içerisindeki ödemelerin gecikmesi veya ödenmemesi 
durumunda veya okulun TED Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Sözleşmesi’ne aykırı hareket 
etmesi söz konusu olduğunda TED Genel Merkezi, teminat mektubunun tazmin etme 
hakkını saklı tutar. 

Temel Danışmanlık Alanlarına İlişkin Masraflar

TED Genel Merkezi tarafından yetkilendirilerek okul ziyaretlerinde görev alan tüm 
uzmanların konaklama masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanır.

TED Yayınları ve TED İktisadi İşletmesi Ürünleri Kullanımı

İstenilen yayın ve ürünlerin cinsine ve miktarına bağlı olarak ayrıca ücretlendirilir.

Ek Danışmanlık Alanları

Kurumsal Eğitim Danışmanlığı kapsamında talep edilebilecek ek danışmanlık alanları 
ayrıca ücretlendirilir.

DANIŞMANLIK BEDELİ VE MASRAFLAR

{ }
Kurumsal Eğitim Danışmanlığı Hizmet Bedeli

Okulun öğretim yılı 

başındaki mevcut 

öğrenci sayısı

Öğrenci başına düşen 

okul ücretinin ağırlıklı 

ortalaması

%10 burs 

indirimi
%1,5× ×-

Önemli Hatırlatma 

TED Genel Merkezi, “Okullar için Kurumsal Eğitim Danışmanlığı” kapsamındaki danışmanlık bedeli, masraflar ve diğer ilgili konulara ilişkin 
kuralları gerekli gördüğü durumlarda haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar. Tüm ücret kalemleri Türk Lirası üzerinden hesaplanır. 
Verilen bilgiler sadece Türkiye Cumhuriyeti içerisinden yapılan başvurular için geçerlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden 
gelen başvuru taleplerinde masraf ve ücretler ayrıca belirlenir.

*TED Burs Sistemi hesabına yatırılan hizmet bedelleri için banka dekontunda yer alan not bölümünde, yatırılan ücretin “bağış” olduğunun 
belirtilmesi gerekmektedir.

TED Bursları hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.ted.org.tr/burslar/ internet sayfasını ziyaret ediniz.
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