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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 

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

Özel Okullar için İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı
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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. 

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
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Özel okullar için İngilizce dil eğitimi danışmanlığının 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 bulunmak,

• Ülkemiz genelindeki okul öncesi eğitim kurumlarının TED Okul Öncesi Eğitim Programı 
ile daha nitelikli hale gelebilmesine katkı sağlamaktır.  

ÖZEL OKULLAR İÇİN İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ 
DANIŞMANLIĞI SÜRECİNİN AMACI 

Kuruluş amaçları arasında yabancı dil eğitimi verebilen yüksek nitelikli okullar açmak yer 
alan TED, bu amacı bir asra yaklaşan kurumsal geçmişinde başarıyla gerçekleştirmiştir. 
TED’in özgün yabancı dil eğitim müfredatı ve uluslararası dil yeterlilik programları TED 
Okullarında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde TED Okullarında sürdürülen 
İngilizce dil eğitimi faaliyetleri uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmiştir; ayrıca 
TED, İngilizce dil eğitimi alanında faaliyet gösteren uluslararası otoritelerin Türkiye’deki en 
önemli paydaşı konumundadır. 

TED, kuruluş tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda kurumsal değerlerinin ve TED 
Okullarının ülke çapında yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Türkiye özel okul sektöründe 
kurumsal kalitenin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması ihtiyacı belirginleşmekte, bu ihtiyacın 
en çok ortaya çıktığı konuların başında ise İngilizce eğitimi yer almaktadır. TED, bu ihtiyaca 
yanıt verebilmek için TED Okullarının etki alanında bulunmayan bölgelerdeki özel okullara 
Akreditasyon ve Danışmanlık (TEDAD) hizmetleri kapsamında İngilizce Dil Eğitimi 
Danışmanlığı önermektedir.

Özel Okullar için İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı
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I. Başvuru yapan okulun, mevcut TED Okullarının etki alanı içerisinde yer almaması 

II.
 
Başvuru uygunluğunun onaylanması

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

Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren mevcut TED 
Okullarının etki alanı içerisine giren okullar, İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığına kabul 
edilmeyebilir. 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. Yapılan başvurular, öncelikle etki alanı açısından 
değerlendirildikten sonra işleme alınmaktadır. 

Danışmanlık sürecinin başlayabilmesi için başvuru yapan okulun yeterliliği, “Mevcut 
Durumun Değerlendirilmesi” çalışmasıyla belirlenir. Değerlendirmenin olumlu olması 
halinde okula sunulabilecek eğitim danışmanlığı ayrıntılı olarak açıklanır.  

ÖZEL OKULLAR İÇİN İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ 
DANIŞMANLIĞI SÜRECİNİN ÖN KOŞULLARI

İlköğretim ve/veya ortaöğretim düzeylerinde faaliyet gösteren özel okullar, İngilizce Dil 
Eğitimi Danışmanlığına başvurabilirler. 

İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığının başlayabilmesi için iki ön koşulun sağlanması 
gerekmektedir: 

Özel Okullar için İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı
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ÖZEL OKULLAR İÇİN İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ 
DANIŞMANLIĞI SÜRECİNİN AŞAMALARI 

Okul Öncesi Kurumsal Eğitim Danışmanlığı

Başvuru

MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
-Kurumun yabancı dil eğitimi politikası
-Program değerlendirme süreci
-İhtiyaç analizi

REHBERLİK SAĞLANACAK KONULAR
-İngilizce eğitimi hedef belirleme çalışması
-İngilizce eğitimi zümresi idari ve akademik yapı
oluşturma/geliştirme çalışması
-Program geliştirme ve iyileştirme çalışması
-Mesleki gelişim eğitimleri
-Mesleki gelişim planı geliştirme çalışması

İSTEĞE BAĞLI EK HİZMETLER
-Yabancı diller zümre başkanlarına yönelik
liderlik eğitimi programı
-Yabancı diller öğretmen eğitimcisi eğitim
programı

TED ALTYAPISI KULLANIMI
-TED Yayınları kullanım hakkı
-TED İktisadi İşletmesi ürünlerini kullanım
hakkı

Başvuru

İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı almak isteyen ve gerekli ön koşulları sağlayan özel 
okulların, başvuru için TED Burs Sistemi’ne bağış yapmaları ve başvuru formunu TED 
Genel Merkezine iletmeleri gereklidir. 

Başvurunun alınmasından sonra TED ve başvuru sahibi kuruluş arasında bir gizlilik 
sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme, TED isminin kullanımı ve tarafların kurumsal 
bilgilerinin gizliliğinin sağlanması hakkında yapılan bir iyi niyet anlaşmasıdır.

İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı için yapılacak başvurulardan sonra takip edilecek 
aşamalar, aşağıda yer alan şemada gösterilmiştir. 

Özel Okullar İçin İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı Süreci

Özel Okullar için İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı
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Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Program
değerlendirme

Kurumun İngilizce
dil eğitimi politikası

 

Okulun mevcut İngilizce dil eğitim misyonu ve vizyonu
İngilizce dil eğitimiyle ilgili mevcut kurumsal ortak dil kullanımı

 

 

Yabancı diller zümresinin mevcut görev iş tanımları ve sorumluluk dağılımları
İngilizce dil eğitimindeki mevcut uygulamaların incelenmesi

Mevcut öğretmen profili

 

Uygulanan öğretim programı
Uygulanan ders kitabı seçme ve değerlendirme süreci
Uygulanan materyal geliştirme ve değerlendirme süreci
Uygulanan İngilizce programını destekleyen müfredat dışı
etkinlik ve proje dökümü
Uygulanan ölçme ve değerlendirme süreci

 1
İhtiyaç analizi

 

Yabancı diller eğitimi kapsamında bilgiler incelendikten sonra tüm
paydaşlar (öğrenci, öğretmen, yöneticiler, zümre başkanı, veliler)
ile görüşmeler yapılır, anket ve sınıf gözlemleri gerçekleştirilir,
müfredat kazanımları, ölçme-değerlendirme faaliyetleri ve müfredat
dışı etkinlikler değerlendirilerek ihtiyaçlar analiz edilir. 

 

MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru sonrasında okulun mevcut durumunun saptanabilmesi için ayrıntılı bir çalışma 
yapılır. Bu aşamada başvuru yapan okul ve TED Genel Merkezi arasında karşılıklı çalışma 
ziyaretleri düzenlenebilmekte, yüz yüze görüşmelerin yanı sıra çevrim içi toplantılar 
düzenlenebilmektedir. Yapılacak çalışmaların takvimi TED Genel Merkezi uzmanları ile 
başvuru sahibi okulun eğitim kadrosu ve yöneticileri tarafından karşılıklı olarak önceden 
belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde yeni görüşmeler talep edilebilir ve ziyaret süresi 
uzatılabilir. 

Aşağıdaki tablo, mevcut durumun değerlendirilmesi çalışması sırasında incelenen konu 
başlıklarını özet olarak göstermektedir: 

Mevcut durumun değerlendirilmesi için yapılacak tüm çalışmalardan elde edilen 
bulgular, ayrıntılı bir rapor haline getirilerek okula sunulur. Bu rapor, başvuru yapan 
okulun yabancı dil eğitimi ile ilgili çalışmalarını TED’in kurumsal bakış açısıyla bütünlüklü 
bir şekilde sunan ayrıntılı bir belgedir.

Bu rapor aynı zamanda, danışmanlık kapsamında öncelikli olarak ele alınması gereken 
konuları ve hedeflenen çıktıları belirleyecektir.  

Özel Okullar için İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı
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Mevcut durumun değerlendirilmesi raporu doğrultusunda yapılan saptamalara göre, 
başvuru yapan okula aşağıdaki konular hakkında eğitimler sağlanır. Her okulun ihtiyaç 
duyabileceği eğitim konular birbirlerinden farklılıklar içerebilmektedir. Bu nedenle 
sağlanacak eğitimlerin ağırlıkları, okulun ihtiyacına bağlı olarak değişebilir: 

REHBERLİK SAĞLANACAK KONULAR

Rehberlik Sağlanacak Konular

İngilizce zümresi
idari ve akademik
yapı oluşturma/
geliştirme çalışması

İngilizce dil eğitimi 
hedef belirleme
çalışması

Okulun İngilizce dil eğitimindeki hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için ne tür
bir yol haritası izleyebileceği, okuldaki yabancı dil eğitim uygulamaları ve
bu uygulamaların ilkeleri hazırlanır. 

Okulun İngilizce dil eğitim misyon ve vizyonun geliştirilmesi
İngilizce dil eğitimiyle ilgili kurumsal ortak dilin belirlenmesi
İngilizce dil eğitimi uygulamalarının belirlenmesi
İngilizce zümresinin görev iş tanımları ve sorumluluk dağılımlarının hazırlanması
İngilizce zümre künyesinin oluşturulması

Uluslararası programlar ile ilgili bilgilerin sunulması ve okulun bu programlara
yönelik uygunluğunun değerlendirilmesi
Ölçme ve değerlendirme sürecinin geliştirilmesi
Yeni istihdam edilen öğretmenler için oryantasyon eğitiminin geliştirilmesi
Mentorluk programı geliştirilmesi
Akran sınıf gözlemi programı geliştirilmesi
Dayanışma grupları programı geliştirilmesi
Takım öğretimi programı geliştirilmesi
Video destekli gözlem programı geliştirilmesi
İngilizce dil eğitimi kapsamında çalıştay ve seminerler
Konferans organizasyonu eğitimi

Mesleki gelişim
eğitimleri

Mesleki gelişim
planı geliştirme
çalışması

Öğretmenlerin farklılık gösteren mevcut mesleki gelişim profilleri
göz önünde bulundurularak, mesleki gelişim hedeflerinin saptanması ve
bu hedeflere ulaşmak için izlenebilecek yol ve yöntemlerin belirlenmesi,
İngilizce zümresi mesleki gelişim planının oluşturulması

Özel Okullar için İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı
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İSTEĞE BAĞLI EK HIZMETLER 

Danışmanlık alan okullar, danışmanlık sürecinin ikinci eğitim-öğretim yılından erken 
olmamak üzere ve TED Genel Merkezi uzmanlarının olumlu görüş bildirmesi halinde 
aşağıdaki eğitim programlarından yararlanabilmektedir: 

- Yabancı Diller Zümre Başkanlarına Yönelik Liderlik Eğitimi Programı
Programın ilk aşamasında eğitim-öğretim yılı başında, okulun yabancı diller zümre 
başkanları; liderlik, takım çalışması, zümre kültürü, akademik destek, planlama ve zaman 
yönetimi konularında üç günlük bir eğitim programına alınmaktadır. Yüz yüze 
gerçekleştirilen eğitimle ilgili elde edilen bilgiler, yapılan gözlemler ve deneyimler çevrim 
içi platformlarda izlenmekte ve paylaşılmaktadır.
Programın ikinci aşamasında zümre başkanlarına mesleki gelişim çalışmalarının 
planlanması, sınıf gözlem süreci ve sınıf gözlemi sonrası etkili geri bildirim verilmesi 
konularında iki gün süren yüz yüze eğitim verilmektedir. Elde edinilen kazanımlar ve 
deneyimler çevrimiçi platformlarda izlenmekte ve paylaşılmaktadır. 
Eğitim-öğretim yılı sonunda katılımcılara yapılacak son değerlendirmeler ve katılım 
belgeleri sunulmaktadır. 

- Yabancı Diller Öğretmen Eğitimcisi Eğitim Programı
Programa katılacak eğitimci adaylarından, yüz yüze eğitime katılmadan önce öğretmen 
eğitimi ile ilgili makaleler okuyarak ve sınıf gözlemleri ile ilgili eğitici videolar izleyerek ön 
hazırlık yapmaları istenmektedir. 
Ocak ayında başlayacak olan eğitim programının ilk aşamasında katılımcılara öğretmen 
eğitimi, sınıf gözlemleri ve mesleki gelişim konularına yönelik üç günlük bir eğitim 
sunulmaktadır. 

Şubat ve Mart ayları içerisinde katılımcıların TED Genel Merkezi Yabancı Diller Müdürlüğü 
Uzmanlarıyla birlikte örnek sınıf gözlemleri ve geri bildirim toplantıları düzenlemeleri 
sağlanmaktadır. Yüz yüze gerçekleştirilen eğitimler ve sınıf gözlemleri sonrasında elde 
edilen bilgiler, değerlendirmeler ve deneyimler çevrim içi platformlarda izlenmekte ve 
paylaşılmaktadır.

Programın ikinci aşamasında Haziran ayında katılımcılar, iki gün sürecek bir çalıştaya 
davet edilmektedir. Çalıştay kapsamında, katılımcıların program boyunca yaptıkları 
çalışmalar değerlendirilmekte ve kendilerine katılım belgeleri sunulmaktadır. 

TED ALTYAPISI KULLANIMI

İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı alan okullar, TED İktisadi İşletmesi tarafından sunulan 
TED Yayınları, okul kitapları ve okul donanımları gibi ürünlerden ve TED İktisadi 
İşletmesinin hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 

Özel Okullar için İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı
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İSİM KULLANIM HAKKI

İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığından yararlanan eğitim kurumları, konuyla ilgili marka 
kullanımı ve diğer kurumsal iletişim faaliyetlerini, TED Genel Merkezi tarafından 
danışmanlık alacak okula özel olarak hazırlanacak olan “Kurumsal Kimlik Kılavuzu”na ve 
danışmanlık sözleşmesine uygun olarak yapar. Okulun kurumsal iletişim çalışmaları 
doğrultusunda herhangi bir mecrada kullanmak isteyeceği TED ve TED AD’ye ilişkin her 
türlü logo, isim, söylem ve ifadenin kullanımı, TED Genel Merkezinin ön iznini 
gerektirmektedir.

İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı alan okullar hiçbir surette “TED Okulu” olma iddiasını 
taşıyamaz. TED adının, markasının, kurumsal kimlik ögeleri ve söylemlerinin okullara 
verilecek Kurumsal Kimlik Kılavuzuna uygun şekilde kullanımı, yapılacak danışmanlık 
sözleşmesi ile güvence altına alınır. Aksi yöndeki kullanımlar, danışmanlık sürecinin 
sonlandırılmasını ve/veya TED’in danışmanlık alan kuruluşlardan tazminat edinme 
hakkının oluşmasına neden olabilir. 

TED Akreditasyon ve Danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kurumların güncel listesi 
TED’in internet sayfalarında ve diğer iletişim ortamlarında kamuoyu bilgisine sunulur. 

Özel Okullar için İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı
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{ }Kurumda İngilizce
Eğitimi Alanında 
Çalışan Personeli

Sayısı

15.000₺

DANIŞMANLIK BEDELİ

Başvuru Bedeli: 25.000₺
Mevcut Durumun Değerlendirilmesi Çalışması: 50.000₺

İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı Bedeli 
İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı sürecinde yer alan kuruluşlar, danışmanlık alınan her yıl 
için aşağıdaki formüle göre ödeme yaparlar: 

Özel Okullar için İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı

x

Danışmanlık alacak kurumlarda İngilizce eğitimi alanında çalışan personeli sayısı en az 
5 kişi olarak kabul edilir. 

Tahakkuk eden bedel, ekim ve nisan aylarında iki eşit taksit olarak ödenir. Yıllık ücret 
KDV hariç olarak hesaplanır.

İsteğe Bağlı Ek Hizmetler
İngilizce Dil Eğitimi Danışmanlığı kapsamında sunulabilecek ek eğitim programları 
ayrıca ücretlendirilir. 

TED Altyapısı Kullanımı
TED İktisadi İşletmesinden talep edilen ürün ve hizmetler, taleplerin cinsine ve 
miktarına bağlı olarak ayrıca ücretlendirilir.

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

Önemli Hatırlatma

• TED Genel Merkezi, “Özel Okullar için İngilizce Dil Eğitimi 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. 
• Danışmanlık ve hizmet bedelleri  her yıl aralık ayı enflasyonu oranında güncellenir. 
• 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.



Türk Eğitim Derneği
Kocatepe Mahallesi, Kızılırmak Cad. 

No:8 06440 Çankaya/Ankara

+90 312 939 50 00

tedad@ted.org.tr

www.ted.org.tr




