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•	 Lisede Kısmında İngilizce okutulan dersler hangileridir? 
Okulumuzda uygulanan tüm programlarda Matematik ve Fen Dersleri İngilizce olarak okutulur.

•	 Sosyal Bilimler Lisesi şeklinde bir program açmayı düşünüyor musunuz? 
Okulumuzdaki akademik programlar gerek içerisinde bulunduğumuz çağın koşulları gerekse 
öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmaktadır. Bu düşünceden hareketle “Sosyal Bilimler 
Lisesi” şeklinde bir programın açılması düşünülmemektedir.

•	 Lise Kısmında TM-TS-MF şeklinde alan seçilecek mi? Ne zaman ve kaçıncı sınıfta seçilecek? 
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 2010 yılından itibaren alan seçimi 
kaldırılmıştır. Ancak 10. sınıftan itibaren öğrencilerimiz ilgi, istek ve meslek hedefleri doğrultusunda 
seçmeli ders tercihleri yapabilmektedir.

•	 Yeni sistemde (TEOG olmadan) burs nasıl düzenlenecek? 
Burslarla ilgili detaylı bilgi için: https://www.tedankara.k12.tr/index.php/hakk-m-zda/burslar 

•	 Sınıflar akademik başarılarına göre gruplansa daha iyi olmaz mı? 
Araştırmalar, heterojen grupların öğrenci başarısını daha olumlu etkilediği yönünde sonuçlar ortaya 
koymaktadır. Yine bu araştırmalar gruplandırmanın düşük performanslı öğrenciler için neredeyse hiçbir 
faydası olmadığını gösterirken, akademik başarısı yüksek olan öğrenciler için ise çok fazla bir katkı 
sağlamadığını göstermektedir.

(Bkz. https://tedmem.org/mem-notlari/yansima/mit-bir-egitim-gelenegi-olarak-ogrencileri-gruplandirmak) 

•	 Velisi olduğum öğrencinin TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesine devam etmesini istiyorum ve burs 
ile ilgilenmiyorum. Yine de MEB Merkezi Sınavı’na girmesi gerekiyor mu? 
2018-2019 öğretim yılında 9. sınıfta öğrenim görecek olan öğrencilerimize, MEB merkezi sınavına göre başarı 
bursu verilecektir. Burs hedefi olmayan ve doğrudan Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizin 
bu sınava girme zorunluluğu yoktur. 

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesine kaydolan öğrencilerin girmesi zorunlu olan sınavlar, Türkçe ve 
İngilizce Yeterlilik (Hazırlık Atlama) sınavlarıdır.
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•	 Türkçe ve İngilizce Yeterlilik (Hazırlık Atlama) Sınavı ne zaman yapılacak? Bu sınavların telafisi var 
mıdır? Eğer var ise prosedür nedir? 
Türkçe ve İngilizce Yeterlilik (Hazırlık Atlama) Sınavları her yıl Haziran ayında yapılmaktadır. 

2018-2019 öğretim yılı:

• Türkçe Yeterlilik Sınavı — 18 Haziran Pazartesi, saat 9.00, 

• İngilizce Yazılı Sınavı — 19 Haziran Salı, saat 09.00, 

• İngilizce Sözlü Sınavları — 20-21 Haziran, saat 09.00’da yapılacaktır. 

Bu sınavlardan herhangi birine giremeyen öğrenciler, geçerli özür belgesini getirmek koşuluyla Okul 
Müdürlüğünün belirlediği tarihlerde telafi sınavına alınırlar.

•	 Türkiye’deki mevcut üniversiteye giriş sınav sistemine öğrenciyi hazırlayan program hangisidir? 
Okulumuzda yürütülen tüm programlar, içerik ve kazanımları bakımından öğrencilerimizi ulusal ve 
uluslararası sınavlara hazırlayan programlardır. 

•	 Değişim programlarında ekstra ödenmesi gereken bir ücret var mı? Kanada üniversitelerine başvuru 
nasıl oluyor? 
Kanada değişim programları:

• 7. ve 8. sınıf düzeyinde akademik ay (1 Eylül - 1 Ekim), 

• 9, 10 ve 11. sınıf düzeyinde akademik ay (1 Eylül - 1 Ekim), akademik dönem (2. dönem) ve akademik 
yıl programları şeklinde uygulanmaktadır. 

Detaylı bilgi için: https://www.tedankara.k12.tr/index.php/kanada-degisim-programi 

•	 Lise Kısmına kayıtlar ne zaman yapılacak? 
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesine öğrenci kayıtları hakkında bilgilendirme, her eğitim-öğretim yılı 
sonu itibariyle velilerimize web sayfamız üzerinden yapılacaktır. Ancak öğrencilerimizin, Hazırlık Yeterlilik 
Sınavı öncesinde ön kayıtlarının yapılmış olması gerekmektedir. 

•	 Öğrencilerimizin 9. sınıfta seçecekleri 2. yabancı dil ve öğrenci kulübüyle ilgili daha detaylı (seçim ne 
zaman yapılacak, hangi ders saatinde uygulanacak, vb.) açıklama yapabilir misiniz? 
Öğrencilerimiz ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda istedikleri kulüplere katılabilmektedirler. Bu 
kulüplerin tercihi 2018-2019 öğretim yılının başında (Ekim ayı) yapılmaktadır. 

İkinci yabancı dil tercihi ise, 8. sınıf velilerimize Şubat ayı içerisinde gönderilen ders tercih formlarını 
doldurmak suretiyle yapılmaktadır. Ortaokulda seçilmiş olan ikinci yabancı dilin Lise Kısmında da tercih 
edilmesi, yaşanabilecek akademik eksikliklerin önlenmesi açısından oldukça önemlidir. 

Ders tercih formunda görülen 1 saatlik sosyal etkinlik saatinde ikinci yabancı dil dersi verilecektir.  
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•	 Bilim İnsanı Yetiştirme (BİY) Programı haricinde, Uluslararası Bakalorya (UB) ve Ulusal Program 
seçimi hangi sınıf düzeyinde yapılacaktır? 
BİY Programı 4 yıllık bir programdır. UB Programı ise 11. ve 12. sınıflarda uygulanan 2 yıllık bir programdır. 

BİY Programı haricinde, diğer öğrencilerimiz 10. sınıfın sonunda IGCSE Matematik ve İngilizce derslerinden 
başarılı olmaları halinde,

• HL (İleri Düzey) alacağı dersleri için B ve üzeri, SL (Standart Düzey) alacağı dersleri için C ve üzeri

veya

• HL (İleri Düzey) alacakları derslerin yıl sonu yazılı ortalamalarının 70,00 ve üzeri olması durumunda ve 
SL (Standart Düzey) alacakları derslerin de yıl sonu yazılı ortalamalarının 60.00 ve üzeri 

olması durumunda 11. sınıftan itibaren (tercih etmeleri halinde) UB Programına dahil olabileceklerdir. 

•	 MEB Merkezi Sınavı ile alınacak 15 öğrencinin hepsi de BİY Programına mı geçiyor? 
Hayır. MEB Merkezi Sınavı ile okulumuza kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrenciler, Eylül ayında yapılan BİY 
Sınavında başarılı olmaları ve bu programı tercih etmeleri halinde BİY Programına devam edebilmektedirler. 

•	 BİY Programına devam etmek istemeyen öğrencinin UB Programına geçişi mümkün müdür? 
BİY Programından 9. veya 10. sınıfta ayrılmak isteyen öğrenciler, 9. ve 10. sınıf IGCSE Matematik ve 
İngilizce derslerinden başarılı olmaları durumunda 11. sınıfta UB Programına geçebilirler. 

•	 BİY Sınavının içeriği nedir? Daha detaylı bilgi verebilir misiniz? 
BİY Sınavı; 6, 7 ve 8. sınıfların Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri derslerine ait konuları 
içermektedir. Bu sınav 6.- 7. sınıf konularını ve 8. sınıfın 1. dönem sonuna kadar olan konularını kapsar. 

Sınavın içeriği MEB öğretim programı kazanımlarına uygun olarak hazırlanır. 

•	 BİY Sınavına girecek öğrencilerin nasıl bir çalışma yapmalarını tavsiye ediyorsunuz? Okulun bu sınava 
hazırlık için bir çalışması, deneme sınavı vb. bir uygulaması var mı? 
BİY Sınavı, öğrencilerimizin Ortaokul boyunca elde ettiği kazanımları ölçer. Bu sınav, bir sürecin 
değerlendirilmesidir. Bu nedenle Okulumuzda BİY Seçme Sınavına girecek öğrenciler için yürütülen 
herhangi bir hazırlık çalışması ya da deneme sınavı yapılmamaktadır. 

•	 BİY Programı öğrencilerinin tamamı MF mi? 
BİY Programına devam eden öğrencilerimiz, diğer öğrencilerimiz gibi ilgi, istek ve yükseköğretim hedeflerine 
göre 9. sınıfın sonundan itibaren seçmeli ders tercihlerini yapmaktadırlar. Sınıflarımız bu tercihler dikkate 
alınarak oluşturulur. 

Bu programı tercih eden öğrencilerin bugüne kadarki tercihleri MF ağırlıklı olup, tercih etmeleri durumunda 
TM ağırlıklı programlar da oluşturulabilir. 11. sınıfta MF ağırlıklı dersleri tercih eden öğrencilerimiz, 
isterlerse 12. sınıfta TM ağırlıklı dersler seçerek de programa devam edebilir. 
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•	 BİY Programında Sosyal Bilimler alanı açılacak mı? 
2018-2019 öğretim yılında BİY Programı içerisinde Sosyal Bilimler programı açılmayacaktır.

•	 BİY Programında başarısızlık kriteri nedir? 
Detaylı bilgi için: https://www.tedankara.k12.tr/index.php/basarinin-degerlendirilmesi 

•	 BİY sınavı neden son sınıfta yapılıyor? Bu öğrencilerin 6-7-8. sınıftaki durumlarına göre bu programa 
yönlendirilmesi sonucunda öğrencilerin geleceği, telafisi olmayan tek sınava sığdırılmış olmuyor mu? 
BİY Programı Okulumuzun tek programı değildir. Bu program, var olan programlar içerisinde bir alternatiftir. 
Her programın kendi içerisinde birtakım koşulları vardır. Bu programa girmeyen bir öğrencimiz, giren 
öğrencilerimize göre herhangi bir kayıp yaşamamaktadır. 

Ulusal Program dahil olmak üzere her öğrencimize, lise diplomasının dışında farklı deneyim ve becerilerini 
geliştirebilecekleri alternatifler sunulmaktadır. Temel amacımız, onların geleceklerini, bir sınava göre 
şekillendirmek değil, 4 yıllık verimli bir lise eğitiminin kazanımlarına göre şekillendirmektir.

•	 BİY Programı BTEC Programı ile beraber alınabilir mi? 
Evet. BİY Programı öğrencilerimiz de farklı sınıf düzeylerinde, farklı BTEC Programı derslerini alabilirler. 
(9. sınıf Girişimcilik, 10., 11. ve 12. sınıflarda Sahne Sanatları ve Spor) 

•	 BİY Programı şube sayısını artırmayı düşünüyor musunuz? (9.-10. sınıflarda UB Programı olmadığı 
için) 
Hayır. Programın içeriği ve koşulları gereği BİY Programında şube sayılarımızı artırmayı planlamıyoruz. 

•	 UB Programında ilk iki yıl ne yapılıyor? Ulusal Programdan farkı nedir?
UB Programına ön hazırlık için 9. ve 10. sınıflarda uygulanan hazırlık programı (prep UB) uygulaması 
2018-2019 öğretim yılından itibaren kaldırılmıştır. 

9. ve 10. sınıflarda daha önce belirttiğimiz koşulları sağlayan öğrencilerimiz, tercih etmeleri durumunda 11. 
sınıftan itibaren UB Programına dahil olacaklardır. 

Daha önceki yıllarda 9. ve 10. sınıfların UB Programının içeriği ile aynı seviyedeki Ulusal ve BİY 
Programlarımızın içeriğinde çok büyük farklılıklar olmaması nedeni ile tüm 9. sınıflarımızın aynı öğretim 
programına dahil olmasının akademik ve pedagojik olarak daha doğru olduğunu düşünmekteyiz. 

•	 11.-12. sınıf UB Programı oluyorsa geçiş kriteri neden 8. sınıfta yapılıyor? 
2018-2019 öğretim yılı itibariyle UB Programı kriterleri değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeyle ortaokula ilişkin 
bir kriter bulunmamaktadır. 

Detaylı bilgi için: https://www.tedankara.k12.tr/files/ub/ub_prog_8sinif_veli_bilgilendirme.jpg



5

•	 11. sınıftan 12. sınıfa geçerken UB Programı öğrenci sayısının 312’den 120’ye düşmesi bilinçsiz bir 
tercih göstergesi midir? 
UB Programı öğrencilerin sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmesini gerektiren bir programdır. 
11. sınıfta bu programın gerektirdiği ön çalışmaları yerine getiremeyen öğrencilerimizin çeşitli kaygı ve 
korkularla bu programdan ayrılmak istemeleri her yıl yaşadığımız bir durumdur. 

UB Programının yalnızca yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrencilere yönelik bir program olduğu 
şeklinde bilgi eksikliğine dayalı ortaya atılan bazı yanlış algılar nedeni ile de 11. sınıftan 12. sınıfa geçerken 
bazı öğrencilerimiz, UB Programından ayrılmak istemektedirler. 

Bununla birlikte okulumuzun UB Programından her yıl mezun ettiği öğrenci sayısı ve bu öğrencilerin 
UB sınavlarında elde ettikleri başarılar incelendiğinde, okulumuzun başarılarının dünya ortalamasının 
üzerinde olduğu görülmektedir. 

Detaylı bilgi için: https://www.tedankara.k12.tr/index.php/okul-istatistikleri 

•	 UB Programını hedefleyen ve programa giren bir öğrenci BTEC Programına da katılabilir mi? 
UB Programına devam eden bir öğrenci 11. ve 12. sınıfta isterse BTEC (Sanat ve Tasarım, Sahne Sanatları 
ve Spor) Programına eş zamanlı olarak devam edebilir. 

•	 UB Programını daha erken başlatıp (10. sınıfta) 11. sınıfta bitirip 12. sınıfta üniversiteye hazırlık 
yapılabilir mi? (BİY Programı’ndaki gibi) 
Daha önce de belirtildiği gibi UB Programı 2 yıllık uluslararası bir programdır. Bu programın kriterlerine 
göre, UB Programı 11. sınıfta başlamakta ve 12. sınıfta sona ermektedir. 

•	 UB Programına devam eden öğrencilerin, son iki yılda üniversite sınavına hazırlanmakta zorluk 
çektiği ve bu sebeple UB Programını bırakmak zorunda kaldığını duyuyoruz. Bu konuda bilgi verebilir 
misiniz? 
Üniversite sınavlarına hazırlanma kaygısı büyük ölçüde 12. sınıfta ortaya çıkmaktadır. 

UB Programının gereklerini 11. sınıfta yerine getirmeyi başaran, bu konuda araştırma ödevi ve rapor 
hazırlama eksiği olmayan öğrencilerimizin büyük kısmı 12. sınıfın ilk aylarında UB Programı iş ve 
işlemlerini bitirmektedir. Bunu gerçekleştiremeyen öğrenciler ise belirtilen sorunla karşılaşabilmektedir. 
Ancak bu durum, öğrencinin çalışma temposu ve sorumluluklarını 12. sınıfta yerine getirme gayreti ile 
aşılabilmektedir. 

UB Programının uluslararası bir program olması ve programın kriterlerinin buna göre belirlenmesi nedeni 
ile UB Programı takviminde herhangi bir esneklik söz konusu olamamaktadır.

•	 UB Programı ile A Level Program arasındaki fark nedir? 
UB Programında yer alan öğrenciler, 3 dersi HL (İleri Düzey) ve 3 dersi de SL (Standart Düzey) almak 
zorundadır. 

Öğrenciler aynı zamanda CAS çalışmalarını tamamlamak, Bilgi Kuramı Dersini almak (TOK) ve bununla 
ilgili makale yazmak zorundadır. Ayrıca her öğrenci seçtiği bir dersten de essay (makale) yazmak zorundadır. 
Bu kriterleri yerine getiremeyen öğrenciler UB Programı diploması alamazlar. 

A Level Programı da 2 yıllık bir programdır ve esas itibariyle 11. ve 12. sınıfta uygulanmaktadır. Ancak 
Okulumuz MEB müfredatını da uygulamak zorunda olduğu için A Level ve Ulusal müfredat programları 
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örtüştürülerek, A Level Programı Okulumuzda 10. sınıftan itibaren uygulanmaktadır. 10. sınıf A Level 
Programı, Hazırlık Programı olarak başlamaktadır. 

11. sınıfta A Level Programında 5 ders (Matematik, İngilizce, Fizik, Kimya ve Biyoloji), A Level Programı 
olarak okutulmaktadır. 2 yıllık süre sonunda 12. sınıfta öğrenciler yönelecekleri alan ya da mesleğe göre en 
az 3 dersten A Level sınavına girerek minimum C almak zorundadır. 

UB Programında, her UB dersinin ve TOK, CAS ve EXTENDED ESSAY’in değerlendirilmeleriyle oluşan bir 
diploma ortalaması vardır ancak A Level Programında her ders kendi içerisinde değerlendirilir ve diploma 
ortalaması yoktur.

•	 BTEC Programı için bir seçim kriteri (sınav, ders puanı, vb.) var mı? 
Hayır. BTEC Programına, ilgili seviyede açılan ders/dersleri almak isteyen her öğrencimiz katılabilir. 

•	 BTEC Programı’ndaki (10. ve 11. sınıf) 4 saat ders, normal derslerle veya seçmeli derslerle (bando gibi) 
çakışıyor mu? 
Hayır. Programlar belirlenirken 10. ve 11. sınıf öğrencilerimiz içerisinde bu dersi seçen öğrenciler, gerektiği 
zaman öğle tatillerinde çalışmalarını gerçekleştirerek herhangi bir çakışma yaşamadan BTEC Programı 
derslerini alabiliyorlar. 

•	 Ortaokulda BTEC Programı almamış olmak Lise Kısmında dezavantaj oluşturur mu? 
Hayır. Okulumuzda seçmeli dersler kapsamında sunulan BTEC Programları birbirinden bağımsız olarak 
tercih edilebilmektedir. 

•	 9. sınıf BTEC 2. Seviye Girişimcilik dersi alabilmesi için ne zaman, hangi seçmeli dersi alması  
gerekiyor? 
Öğrencilerimizin 9. sınıfta BTEC Girişimcilik dersini alabilmeleri için 8. sınıfta kendilerine gönderilen ders 
tercih formunda bu dersi seçmesi gerekiyor. 

9. sınıfa başlayan öğrencilerimiz içerisinde Girişimcilik dersini seçen öğrencilerimiz, ilgili sınıflara 
yerleştirilecek, programın gerektirdiği ücreti yatıran öğrencilerimiz de bu programa dahil olarak dersi 
alabileceklerdir.


