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VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI



Atatürk'ün 26 Mayıs 1937’de Halkevi’nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti’ni 
izledikten sonra söylediği sözler. 

“Tebrik ederim, çok muvaffak oldular. Fevkalâde beğendim. Yavrularımın 
gözlerinden öperim. Bay Nurettin’i tebrik ederim. Kendisine selâmlarımı 
söyleyiniz.”
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TARİHÇE

BİR RÜYADAN GERÇEĞE…

Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği “Türk Maarif Cemiyeti” adıyla, 31 Ocak 1928’de 
kuruldu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, daha savaş sürerken topladığı Eğitim Şurası’nda, 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 faaliyetlerin 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 Meclisi’nin ikinci dönem açılış konuşması,

1 Kasım 1925

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önde gelen temsilcilerinin ve işadamlarının büyük fedakârlıklarıyla kurulan Cemiyet, ülke 
çapındaki başarılı çalışmaları üzerine, 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kamu yararına çalışan   dernek  
statüsünü  edindi ve 1946 Haziran ayından itibaren de “Türk Eğitim Derneği” adını aldı.

Türk Eğitim Derneği’nin amblemi, 1929 Mart ayında bugünkü biçimiyle "Dernek" amblemi olarak kabul edilmiştir. Amblem-
deki ay, Türk Bayrağı'ndan alınmıştır. Eğitim sembolü olan meşale, derneğimizin temel amacının simgesidir. Yıldızlar ise, 
derneğin kuruluşu ve gelişmesinde büyük katkısı olan ilk yönetim kurulunun beş üyesine, 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.” şeklinde belirtilen temel amaç, bugün de geçerliliğini korumaktadır. Türk Eğitim Derneği, bugüne 
kadar sadık kaldığı bu ilkeye dayanarak çalışmalarını yürütmektedir.

 Türk Eğitim Derneği bugün, okulları, üniversitesi, temsilcilikleri, öğrenci yurtları, düşünce kuruluşu, senfoni orkestra-
sı, okullarının mezun dernekleri, spor kulüpleri ile ülke çapında faaliyet göstermektedir..
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TED NEDEN OKUL AÇAR?
Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki en önemli etken olduğuna inandığından, 
"Türkiye’nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak için.
  Okullarının bulunduğu bölgelerin eğitim seviyesini yükseltmek için.
  Maddi olanakları sınırlı, başarılı çocuklara okullarında eğitim vermek için."  okullar açar.

TED OKULLARI NASIL BİREYLER YETİŞTİRİR?
Türk Eğitim Derneği okulları:
-Atatürk İlkeleri'ne ve  Cumhuriyet'in kazanımlarına bağlı.
-Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş.
-En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan.
-Yüksek ahlaklı.
-Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek.
-Çevreye duyarlı.
-Sosyal sorumluluk bilincine sahip.
-Bilimsel düşünen.
-Empati kuran ve farklılıklara saygılı.
-İletişim becerileri kazanmış.
-Özgüveni yüksek.
-Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan.
-İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş.
-Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan.
-Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirir.

Türk Eğitim Derneği, öğrencilerine, bu özellikleri kazandırmak için zenginleştirilmiş
eğitim  - öğretim olanakları sunar.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM ANLAYIŞI

Türk Eğitim Derneği Okulları’nda:
• Bireysel farklılıkların dikkate alındığı,
• Öğrenci merkezli,
• Ulusal değerleri esas alan,
• Evrensel bakış açısına sahip,
• Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan,
• Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan,
• TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği,
• Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim- öğretim anlayışı esastır.

YABANCI DİL PROGRAMLARIMIZ
Tüm TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, "Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı" esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından onaylanarak Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı 
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Günümüzün değişen koşullarına paralel olarak TED K12 İngilizce müfredatı iki yılda bir 
yenilenmektedir. Okul öncesi öğrencilerimiz için, TED tarafından yazılmış İngilizce eğitim materyalleri   tüm TED Okulları okul 
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öncesi sınıflarında kullanılmaktadır . Yabancı dil eğitimi, öğrencilerin farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak ve bilgisayar 
tabanlı bireysel öğrenme programları kullanılarak yapılmaktadır. Okullarımızda uygulanan İngilizce eğitim kalitesinin ulusla-
rarası bağımsız yurt dışı merkezler tarafından belgelenmesi amacıyla öğrencilerimiz, Cambridge, IELTS, TOEFL, IGCSE, vb. 
sınavlara hazırlanmaktadır.

Teknolojik donanımlı sınıflarımızda bilgisayar ve web destekli programlar eşliğinde ve yabancı öğretmenlerimizin desteği ile 
öğrencilerimizin konuşma, okuma, yazma ve dinleme gibi bütün dil becerilerinde kendilerini etkili bir şekilde ifade etmeleri 
sağlanır ve onların İngilizceyi hayatlarının bir parçası gibi görerek hedef dilde doğru konuşmalarına zemin hazırlanır. Bu da 
kitap okuma, yazma, araştırma ve sunum yapma, program seyretme alışkanlıklarını kazanmalarında önemli rol oynar. Ders 
içi ve ders dışı etkinliklerin yanı sıra, yurt dışı programlarıyla da öğrencilerimize hem yabancı kültürleri tanıma hem de öğ-
rendikleri dili doğal ortamlarında kullanma fırsatı yaratılır.

Okullarımızda İngilizce dil eğitimi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde TED Genel Merkezi tarafından verilen sınavlarla izlenir. 
Ayrıca 4. sınıftan itibaren öğrencilere İngilizce seviye tespit sınavı uygulanarak, sınav sonunda belirlenen ihtiyaçlar doğrul-
tusunda eğitim öğretim yılı süresince öğrencilere İngilizce Destek Programı uygulanır.
Öğrencilerimize 2. yabancı dil olarak da Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden biri, seçmeli ders kapsamında sunu-
lur.

Kaliteli yabancı dil eğitimi, TED Okulları’nın temel özelliklerinden biridir.

TAM EĞİTİM BURSU (TEB) 
Türk Eğitim Derneği tarafından maddi olanakları yetersiz ancak başarılı öğrencilere verilen burstur. 
Detaylı bilgi için: www.ted.org.tr 

EĞİTİM PERSONELİ
Türk Eğitim Derneği, öğretmenleri eğitim kurumlarının hedeflerini gerçekleştirmede en önemli paydaşlar olarak görmektedir. 
Bu nedenle de okullarında görev yapacak, alanında ve öğretmenlik mesleğinde yetkin öğretmenlerin seçiminde profesyonel 
bir yaklaşım sergilemektedir. TED Ankara Koleji için eğitim personeli istihdamı, TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdür'lüğü 
tarafından yürütülmektedir. İstihdam edilecek eğitim personelinin kişisel ve mesleki gelişimleri, hizmet içi eğitimler ile des-
teklenmektedir.

TED ÜNİVERSİTESİ (TEDÜ)
Yükseköğrenimde de farkı biz yaratırız.

TED Üniversitesi, 07.07.2009 tarih, 27281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5913 sayılı kanun ile Ankara’da Türk Eğitim Der-
neği Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulmuştur. Eylül 2012 döneminde ilk öğrencileri ile buluşan TED Üniversitesi, akade-
mik faaliyetlerini Eğitim Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Dil Okulu 
ve Temel Bilimler Birimi aracılığıyla sürdürmektedir. Detaylı bilgi için: www.tedu.edu.tr
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Okulun Tarihçesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün öncelikli olarak üzerinde durduğu ve 
gelişmesi için her türlü yatırımı desteklediği alanlardan biri eğitim olmuştur. Atatürk, 1925 yılında Meclis'te yaptığı 
bir konuşmayla özel kişi ve kuruluşları eğitime katkı yapmaya çağırmıştır. O'nun çağrısı üzerine, Cumhuriyeti 
kuran kadroların önderliğinde, Türk Maarif Cemiyeti, bugünkü ismiyle Türk Eğitim Derneği, 31 Ocak 1928 tarihinde 
kurulmuştur. Bu nedenle okulumuz, Atatürk’ün özlemini duyduğu, yabancı dilde eğitim yapan nitelikli Türk 
okullarının açılmasında ilk adım olma özelliğini taşır.

İlk Başkanı Türkiye’nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü olan Türk Eğitim Derneği (TED), 1929 yılında kabul edilen 
amblemindeki Ay'ı Türk Bayrağından, eğitim sembolü olan meşalesini derneğin amacından, yıldızları ise ilk yönetim 
kurulunun beş üyesine duyulan saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirme isteğinden almıştır.

Türk Eğitim Derneği, 1931 yılında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde açılan anaokulu ile eğitim faaliyetlerine 
başlamıştır.Türkiye’nin, yabancı dilde eğitim yapan ilk özel Türk okulu olan TED Ankara Koleji’nin temelleri, bu 
tarihten itibaren atılmıştır. 1931, 1933 ve 1936 yıllarında ilkokul, ortaokul ve lise kısmı açılan okulun yönetimi, 1963 
yılında TED Ankara Koleji Vakfı’na bırakılmıştır.

1937 yılından 2003-2004 öğretim yılı sonuna kadar Yenişehir semtindeki binalarda öğretim yapan kurumumuz, 2003 
yılından bu yana 309 dönüm üzerine kurulu İncek’teki yeni kampüsünde eğitim vermektedir.

Bugün TED Ankara Koleji, 6 binden fazla öğrencisi, yaklaşık 700 öğretmen ve çalışanı, 30 bin mezunuyla sürekli 
gelişen büyük bir ailedir. Geleneksel ilk ve ortaöğretim anlayışının her zaman ötesine geçen kurumumuz, yeni 
nesillerin hayal dünyalarını, yaratıcılıklarını, keşfetme duygusunu geliştiren okul yaşantısını sunmakta ve öğrenmeyi 
eğlenceli hale getiren mekanlarında çağdaş bir eğitim anlayışıyla hizmet vermektedir.
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OKULLARIMIZIN TEMEL AMACI VE KALİTE POLİTİKASI

Mustafa Kemal Atatürk’ün istek ve yönlendirmesi ile kurulan TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, 1931 
yılından bu yana, Milli Eğitim Bakanlığı yasal mevzuatı çerçevesinde hizmet vermektedir. Sürekli 
gelişim anlayışı içerisinde, bilimsel ve teknolojik yenilikler doğrultusunda zenginleştirdiği birikim ve 
deneyimini eğitim ve öğretimine yansıtarak, Atatürk İlke ve Devrimleri’nin özünü benimsemiş aydın 
nesiller yetiştirmek, okullarımızın vazgeçilmez amacıdır.

Bu amaç çerçevesinde,

-Her öğrencisinin bireysel farklılıklarını gözeterek zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal açılardan bir 
bütün olarak gelişmesini; tarih bilincine sahip, ulusal ve evrensel insan kimliği taşıyan bir birey olarak 
yetişmesini sağlamak,

-Yabancı dile önem vererek, ulusal programın yanı sıra, öğrencilerinin uluslararası eğitim-öğretim 
programlarından da yararlanmalarına uygun fırsatlar   yaratmak.

-Eğitim ve öğretimi, spor ve sanat alanlarıyla, sosyal alanlarda düzenlediği etkinliklerle güçlendirmek.

-Kaliteyi hedefleyen, uzman, deneyimli, dinamik ve yeniliklere açık bir kadroyla çalışmak.

-Öğretmeni, öğrencisi, velisi, çalışanları, mezunları ve çevresiyle etkili iletişim kurmak, herkesin 
kendisini mutlu ve güvende hissettiği bir   çalışma ortamı sağlamak.

-Ankara Kolejli   olma  bilinç ve geleneğini geleceğe aktararak kurum kültürünü korumak.

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI’NIN 

KALİTE POLİTİKASIDIR.
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YERLEŞKE

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İncek Kampüsü, 309.000 m2 alan üzerine kurulu 141.000 m2 kapalı alanıyla ilk ve orta öğretim 
düzeyinde dünyanın en büyük kampüsü olma özelliğine sahiptir.

Fiziki ve teknolojik olanaklarıyla öğrencilerin eğitim dünyası ve teknolojideki tüm gelişmelere ayak uydurmalarına ve 
kendilerini sürekli geliştirmelerine imkân sağlayan kampüsümüz, eğitim programlarının da öğrencilerin sürekli gelişen 
ihtiyaçlarına göre yeniden planlanmasına olanak sağlamaktadır. 

Kampüs bünyesinde, okullar kısmında:
• 625 öğrenci kapasiteli anaokulu, 
• 4890 öğrenci kapasiteli ilkokul ve ortaokul,
• 2646 öğrenci kapasiteli lise kısmı bulunmaktadır.

Tesis ayrıca,
• Tabldot sistemi ile hizmet sunan bağımsız bir Ana Yemekhane ile İlkokul 1-5 grubuna ve Anaokulumuza da kendi 

bünyesinde hizmet sunan yemekhaneler,
• Okul binalarında ve ana yemekhane binasında kantin ve fast food alanları,
• Olimpik Stadyum ve atletizm pisti,
• Tribünlü antrenman sahaları, açık ve kapalı yüzme havuzu ve sanat atölyelerinin bulunduğu sanat spor merkezi,
• 345 kişilik amfi tiyatro,
• Konferans salonları,
• Spor salonları ve açık hava sahaları,
• Tam donanımlı laboratuvarlar,
• 3D sınıflar,
• Hi-Tech sınıf ve Planetaryum,
• Müzik stüdyoları,
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• Cep sineması,
• Her sınıfta projeksiyon ve bilgisayar ile öğrencilerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki her türlü 
gelişimi için gerekli tüm olanakları sağlayan çağdaş bir eğitim yerleşkesi olarak planlanmıştır.

BURS VE İNDİRİM OLANAKLARI

TED Ankara Koleji Vakfı, başarının ödüllendirilmesi gerektiği ilkesinden hareketle, aşağıdaki kriterler doğrultusunda her yıl 
öğrencilerimize çeşitli başarı bursları vermektedir.

VAKIF BAŞARI BURSLARI

1. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu 8.sınıfı bitiren öğrencilere, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’nda (TEOG) 
Türkiye genelinde Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puan (YEP)’e göre aşağıda belirtilen oranlarda Vakıf Yönetim Kurulu 
kararına bağlı olarak vakıf başarı bursu verilir. 

%1’lik (0-0,99) başarı dilimine giren öğrencilerimize %100,
%2’lik (1,00-1,99) başarı dilimine giren öğrencilerimize %80, 
%3’lük (2,00-2,99) başarı dilimine giren öğrencilerimize ise %60 oranında başarı bursu verilmektedir. 

Verilecek başarı bursu sadece öğrencinin yıllık okul ücretini kapsamaktadır. Bursun bir sonraki yıl devam edebilmesi için 
öğrencinin ders kesimi itibariyle başarısız dersinin olmaması ve okuduğu yıla ait ağırlıklı yıl sonu başarı puanının en az 60,00 
olması gerekmektedir. Ancak bu kapsamda değerlendirilen öğrencilerin okudukları yıllar içindeki ağırlıklı yıl sonu başarı 
puanlarının bir defaya mahsus olmak üzere 60,00’ın altında olması halinde, ağırlıklı yıl sonu başarı puanlarını tekrar 60,00’a 
yükseltmelerini sağlamak amacıyla gelecek öğretim yılı için bir yıl daha burs hakkı verilir. İkinci kez 60,00’ın altında kalması 
halinde burs kesilir. Okuduğu öğretim yılında Disiplin Kurulu tarafından disiplin cezası alan öğrencinin burs hakkı öğretim yılı 
sonunda sona erer.
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2. Okullarımızda öğrenim gören öğrencilerden TÜBİTAK seçme sınavlarında başarı gösterip Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda 
1. 2. ve 3. olarak madalya kazananların, ECIS (Avrupa Uluslararası Okullar Birliği) tarafından düzenlenen Novice League 
Matematik Yarışmalarında bireysel olarak tam puan alanların, Vakfımız okullarının 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim 
gören öğrencilerden, okudukları öğretim yılında kendi sınıf düzeylerinde 1. 2. ve 3. olanların, sonraki öğretim yılına ait okul 
ücretlerinin %30'u da başarı bursu olarak yine Vakfımız tarafından karşılanır. Başarı bursu verileceklerin seçiminde bitirilen 
sınıfa ait başarı ve davranış bilgileri, yıl sonu ağırlıklı not ortalaması gibi kriterler dikkate alınır.
3. TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokul, Ortaokul veya Lise Kısmı öğrencisi olup anılan okulların spor takımlarında oynayan ve 
aşağıda yazılı yarışmalar neticesinde "Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda 
belirtilen müsabakalara ilişkin verilmiş A ve B "Milli Sporcu Belgesi"ne sahip olanlar "Sporda Üstün Başarı" kapsamında kabul 
edilirler.
Büyükler kategorisindeki dünya şampiyonaları finalleri,
Büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonaları finalleri,
Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa kupa
finalleri,
Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa şampiyonaları finalleri, 
Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve Dünya şampiyonalarındaki grup eleme müsabakaları, 
Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisindeki 
Dünya ve Avrupa kupaları finalleri, 
Balkan Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Karadeniz oyunları, Dünya ve Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, 
Bu kapsama giren öğrenci velilerinin, yukarıda belirtilen "Milli Sporcu Belgesi"ni ekleyerek yaptıkları başvuru üzerine sporcu 
öğrencinin öğrenim ücretinde, içinde bulunan eğitim-öğretim yılı için % 80 oranında indirim yapılır. Aynı dönem içerisinde 
birden fazla milli olunması halinde bu hak, gelecek eğitim-öğretim dönemlerini kapsamaz. İçinde bulunan eğitim-öğretim 
döneminin bitiminden sonra (yaz tatiline gelen dönem) bu hakkı elde etmiş sporcu öğrenci yeni eğitim-öğretim yılı için bu 
uygulamadan yararlandırılır.
Bu bend kapsamına giren öğrencilerden, disiplin cezası alanlar, mazeretsiz olarak okul takımlarının çalışmalarına ve 
müsabakatlara katılmayanlar, sınıf tekrarı yapanlar (uzun süreli sakatlanma, rapor alma hariç), Vakfı küçük düşürücü 
davranış ve açıklamalarda bulunanlar, müteakip dönemde kapsama girmiş olsalar dahi indirimden yararlanamazlar.
4. Okullarımızda öğrenim gördüğü sırada anne veya babasından en az birinin veya yasal vasisinin ölümü ya da SGK 
yasalarında belirtilen malüllük halinin ortaya çıkması durumunda ve ihtiyaç koşuluna uyması halinde yapılacak araştırma ve 
değerlendirme neticesinde belirlenecek süre için ve oranlarda "Öğrenci Okutma Fonu" adıyla Vakfımız tarafından oluşturulmuş 
fondan öğrencinin yararlandırılması mümkündür.

MEB ÜCRETSİZ OKUMA

Okullarımızda öğrenim görmekte olan öğrenciler, 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" doğrultusunda ücretsiz okuma başvurusu yaparlar. Başvuru duyurusu en geç, 
yıl sonu karneleri ile beraber öğrencilere yazılı olarak dağıtılır ve okulumuzda kayıt yenileme süresi içerisinde, usulüne göre 
başvurular kabul edilir ve yeni öğretim yılının başladığı ilk ay içerisinde değerlendirme sonuçları ilgili velilerimize bildirilir. 
Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları yalnız o öğretim yılı için geçerlidir.
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ANAOKULU

AKADEMİK PROGRAM 

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu eğitim programı, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu Okul Öncesi 
Eğitim Programını esas almaktadır. Buna koşut olarak gelişimsel gereksinimleri karşılamayı, gelişim alanlarının birbiri ile olan 
dinamik etkileşimini desteklemeyi, öğrencinin gelişim alanlarındaki kazanımlarını bir üst basamağa çıkarmayı, çeşitlendirme-
yi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir. 
Esneklik ilkesini temel alan bu programda yer alan kazanımlar, ilkokul programlarında benimsenen ortak becerilerin tümünü 

kapsamaktadır: 
Motor gelişimi kapsayan el-göz-ayak ko-
ordinasyonu (bedensel kontrol gerektiren 
beceriler),  kas kuvvetine-dayanıklılığına 
ya da vücut dengesine bağlı beceriler,  
sosyal-duygusal gelişimi kapsayan prob-
lem çözme,  iletişim, sorumluluk alma ve 
yerine getirme, girişimcilik, bilinçli tüketi-
cilik, çevre bilinci, yaratıcılık becerisi, dil 
gelişimini kapsayan alıcı ve ifade edici dil 
gelişimini destekleme, yeni kelimeleri kul-
lanabilme becerisi,  bilişsel gelişimi kap-
sayan akıl yürütme,  ilişkilendirme, karar 

ANAOKULU
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verme, araştırma becerisi, özbakım becerilerini kapsayan günlük yaşantısındaki 
kendi kişisel becerileri gibi… 
Programdaki kazanımlar doğrultusunda, öğrenme durumları ve öğrenme ortam-
ları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, öğrencinin aktif  katılım ve yaşayarak 
öğrenme ilkeleri temel alınır.
Sınıflarda iki sınıf öğretmeni görev alır. Haftalık program dahilinde; Bilgisayar, 
Beden Eğitimi, Drama, Çocuk Yogası, Çocuk Edebiyatı ve Kitaplığı, El Sanatları, 
Fen-Doğa/Çocuk Mutfağı, İngilizce, Müzik gibi etkinlikler branş öğretmenleri ta-
rafından yürütülür. İngilizce etkinliği sınıflarda, diğer branş etkinlikleri ise kendi 
atölyelerinde uygulanır. 
Anaokulunda üç psikolog, bir çocuk doktoru ve bir hemşire görev yapmaktadır. 
Anaokulumuzda eğitim 2 yıldır. Anaokulu eğitiminin birinci yılında olan öğrenci 
grubu ve sınıfları A1 olarak, ikinci yılında olan öğrenci grubu ve sınıfları A2 olarak 
adlandırılır. 

OKUL KURALLARI
Öğrencilerin bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil, hareket gibi çok 
yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlanır. Etkinlikler planlanırken 
öğrencilerin yaşları, gelişim özellikleri, öğrenme hızları, ilgileri, gereksinimleri ile 
okulun ve çevrenin olanakları dikkate alınır. Doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar 
kazanmalarının yanında doğa sevgisi aşılanarak çevreye duyarlı olmaları da be-
nimsetilir. Eğitim etkinlikleri öğrencilerin, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorum-
luluk, yardımlaşma ve paylaşma gibi duygularını geliştirici niteliktedir.
Okul öncesi dönemde öğrencilerin uyması gereken kurallardan çok, velilerin uy-
ması gereken kurallar önemlidir. Öğrencilerimizin doğru okul yaşantısı kazanması 
amacıyla aşağıdaki kuralların dikkatle okunması ve uygulanması okul düzenine 
katkı sağlayacaktır. 
• Öğrencinin okula günlük eğitimi ve etkinlik programını aksatmayacak şekil-
de devam etmesi esastır. 
• Öğrenciler, eğitim saatleri içinde okuldan alınmamalıdır. Alınması gereken 
durumlarda ise etkinlik başlangıç ve bitiş saatine dikkat edilmesi önemlidir.
• Bulaşıcı ve ateşli hastalık durumlarında öğrencileri okula göndermemeniz, 
öğrencinin kendi sağlığı ve okulun genel sağlığı için önemlidir. Konu ile ilgili olarak 
anaokulu revirindeki doktor ya da hemşire bilgilendirilmelidir. 
• Telefon ve adres değişikliklerinin zamanında okulumuza yazılı olarak bildi-
rilmesi zorunludur.
• Öğrenci, anne-baba dışında herhangi biri tarafından okuldan alınacaksa  
okula önceden yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir. Okulun bilgisi dışında 
anne-babadan başka kimseye öğrenci teslim edilmez.
• Revir ilaç uygulama formunun veli tarafından doldurularak okula zamanın-
da gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca yine web sayfamızda" Okul Bilgi Sistemin-

ANAOKULU
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de" yer alan öğrenci sağlık bilgi formunu doldurmanız ve 
öğrencinin tıbbi bilgileri ile ilgili gelişmeleri ve değişiklikleri 
bu form üzerinde güncellemeniz önemlidir.

• Okula gelirken öğrencilere kıymetli eşya, takı vb. aksesuar-
lar takılmamalı ve bu tür eşyalar gönderilmemelidir.

• Duyurular aylık gazetelerle, bültenlerle, web sayfası, ileti-
şim defteriyle ve notlarla iletilir. Duyuruları takip etmek ve-
linin görevidir.

• Sınıflar ve koridorlar öğrencilerimize ait mekanlardır. Bu 
mekanlarda bulunmak için ısrarcı olmamaya özen göster-
mek gerekir.

• Öğrencilerin servis araçlarında yanlarında yiyecek ve içe-
cek bulundurmaları yasaktır. Servis kurallarına uyulması

•  eğitim programları açısından önemlidir.
• İl genelinde hava şartları, sağlık vb. durumlarda günlük eği-

tim saatlerinde (okulun erken kapatılması ya da tatil edilme-
si) değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler velilere duyurulur.

Anaokulu öğrencilerinin sorumluluklarının bilincinde, kurallara 
uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresi ile etkili ileti-
şim kurabilen, öğrenmeye meraklı bireyler olarak yetiştirilmesi okulumuz ve velilerimizin ortak hedefidir. Bu hedeflere sağlıklı 
bir şekilde ulaşmanın en önemli ağı okul-aile etkileşimidir.

KIYAFET
Anaokulu öğrencilerimiz için de özel olarak hazırlanmış okul kıyafetleri ve eşofmanları mevcut olup, TED İktisadi İşletmesi 
tarafından satışa sunulmakla beraber, öğrencilerimiz Anaokuluna serbest kıyafet ile de gelebilmektedirler. Öğrenciler için 
okulda rahat edebilecekleri sade ve kolay giyilebilir giysiler,ayakkabılar tercih edilmelidir. Beden Eğitimi, Yoga, Drama etkin-
liklerinde eşofman giyilmesi, el sanatlarında ise önlük kullanılması öğrencinin etkinliği uygulamasını kolaylaştırmaktadır.

OKULA DEVAM / DEVAMSIZLIK
Hastalık nedeni ile okula devam edemeyen öğrencinin sağlık raporunun ve hastalık dışı 
nedenlerle devam edemeyen öğrencinin tezkeresinin (devamsızlığı gösterir dilekçe) Ana-
okulu Müdürlüğü’ne iletilmesi zorunludur.

ÖĞRENCİ GELİŞİM BELGELERİ
Eğitim sürecinde öğrencilerin bilgi, beceri, tutum ve davranışlarında kazanımlara ne öl-
çüde ulaştıklarını aktarmak için gelişim alanlarında değerlendirmeler yapılır. Portfolyo 
içeriğinde, Gelişim Raporu, Ara Değerlendirme Formu (belirli aralıklarla yapılan değerlen-
dirmeler), Branş Değerlendirme Formu, Projeler, öğrencinin kendi seçtiği ürünler ve ilgili 
belgeler yer alır.

 

ANAOKULU
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SOSYAL ETKİNLİKLER ve PROJELER
Öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu 
geliştirmeyi, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturma-
yı hedefleyen, bilişsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve 
sportif alanlarda etkinlikler planlanır.
Sosyal etkinlikler kapsamında geziler, yarışmalar, 
sportif etkinlikler, gösteriler, sergiler, tiyatro, drama, 
müzik sunuları vb. faaliyetler düzenlenir.

AYLIK OKUL GAZETESİ ve BÜLTENLER
Anaokulu eğitimcileri tarafından hazırlanan yıllık 
program kapsamında uygulanan etkinlik ve çalışma-
ların, aile ile işbirliği içinde yürütülmesi çok önemli-
dir. Bu amaçla çalışmalarımıza ilişkin genel anlamda 
fikir edinmenizi sağlayacak bilgiler, Okul Gazetesi ve 
Anaokulu web sayfasında yayınlanmaktadır. Örne-
ğin; “Aylık Eğitim Programları”, “Okul İçi Etkinlikler“, 
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“Projeler”, “Aylık Yemek Listesi”, “Bilgilendirme Yazıları”, “Güncel Duyurular” gibi.
Ayrıca İngilizce öğretmenlerimiz tarafından yine aylık olarak hazırlanan İngilizce 
gazeteler de velilerimize iletilmektedir. Bu bültenlerin amacı, İngilizce etkinliğinde 
neler yapıldığını ve yabancı dil kazanımıyla ilgili yenilikleri velilerimizle paylaşarak 
onları da İngilizce etkinliklerinin içine katmaktır.

WEB SAYFASINDA
Anaokulu web sayfasına 
http://www.tedankara.k12.tr adresinden ulaşa-
bilirsiniz. Bu alan öğrenci velisine yönelik şifreli 
bölüm olmasından dolayı, dışarıya kapalı bilgileri 
içerir. Sınıflar, branşlar, PDR çalışmaları, katıldığımız ulusal ve uluslararası projeler, etkin-
likler, duyurular hakkında bilgi edinebilirsiniz. İletişim aracı olarak takip edilmesi çok önem-
lidir.

ÖĞRETMEN–VELİ GÖRÜŞMELERİ ve İLETİŞİM
Öğrencilerimiz ile ilgili sizlerle yapacağımız görüşmeler bizim için önemli ve değerlidir. Bu görüşmeleri randevu alarak gerçek-
leştirmek önemlidir. Sınıf ve branş öğretmenleri ile görüşmek, öğrencilerle ilgili paylaşımlarda bulunmak isteyen velilerimiz, 
eğitim yılına ait görüşme günleri çizelgesine, http://www.tedankara.k12.tr adresinden ulaşabilirler. Görüşmeye gelinecek gün 
ile ilgili bilgiyi görevli kişiyi arayarak bildirmek önemlidir.
Okul–veli işbirliğini sağlamak ve bu işleyişin akışını kolaylaştırmak amacıyla her öğrenci için bir iletişim defteri kullanılır. Öğ-
retmenler ve veliler tarafından gerekli olduğu düşünülen notlar bu defterlerde yer alır. Defterlerin öğretmenler ve veliler ta-
rafından her gün kontrol edilmesi önemlidir. Ayrıca okul müdürlüğünce belirlenen tarihlerde genel ya da sınıf bazında veli 
toplantıları düzenlenir. Bu toplantılar gazete ve web sayfasında duyurulur.
“Okul uygulama ve kurallarında değişiklik olduğu takdirde velilere duyurulur.”

ULAŞIM
Anaokulu öğrenci servis hizmetleri, İdari ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı olarak ücretsiz sunulmaktadır. Konuyla ilgili 
detaylara web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

ANAOKULU

ANAOKULUNUN YILSONU KEP GİYME TÖRENİ FOTOĞRAFI
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İLKOKUL

AKADEMİK PROGRAM
TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, 
eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Okulumuzdaki eğitim siste-
minin temelini oluşturan bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı 
sağlanmaktadır. Bu ortamda öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağla-
nan aktivite olanaklarıyla da ilgi duydukları güzel sanatlar, spor vb. alanlarda yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.
Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından Türkçe ve İngilizce olarak sürdürülmektedir. 
Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğ-
rencilerimiz 1. 2. ve 3. sınıflarda Drama, Halkoyunları, 4. sınıflarımızda Diksiyon ve yine 1. sınıftan itibaren Bilişim Teknolojileri 
ve İngilizce eğitimi almaktadırlar.

Günümüzde kentleşmenin artması ve dijital dünyanın getirdiği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak çocukların oyun or-
tamlarından uzak kalmaması amacıyla İlkokul Kısmımızda sokak oyunlarının oynanabileceği alanlar oluşturulmuştur. Öğren-
ciler, koridor ve bahçelerde seksek, top taşıma, mendil kapmaca, ip atlama gibi oyunlar oynamakta, sınıflar arasında sokak 
oyunları turnuvaları düzenlenmektedir.

Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun, donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini 
geliştirmelerini sağlamak amacıyla ikinci yabancı dile büyük önem veren okulumuz, 5. sınıftan itibaren Almanca, Fransızca ve 
İspanyolca eğitimine başlamaktadır. 4. sınıfta bilgilendirme yapılarak öğrencilerimizin bu yabancı dillerden birini seçmeleri 
istenmektedir.

YABANCI DİL (İNGİLİZCE EĞİTİMİ)
Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerimiz tarafından yürütülen İngilizce programı, 1. sınıftan itibaren öğrencilerimizin İngiliz-
ceyi severek öğrenmelerine ve özgüvenle kullanmalarına fırsat verecek şekilde hazırlanmaktadır.
Program öğrencilerin 21. yüzyılın becerilerini kazanmalarını İngilizce dinleme-konuşma-okuma-yazma becerilerini yaşlarına 
uygun bir düzeyde geliştirmelerini hedeflemektedir. Öğrenciler temel İngilizce bilgisi edinmenin  yanısıra öğrendikleri dilin 
kültürü hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar.
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Öğrencilerimiz 4.sınıfın sonunda CEF’e (Avrupa Ortak Dil Çerce-
ve Programı) göre A1+ seviyesine ulaşmaktadır. 2008 yılından 
beri isteyen öğrencilerimiz, 3 ve 4. sınıfın sonunda uluslararası 
geçerliliği olan Cambridge ESOL – Young learners sınavlarından  
Starters ve Movers sınavlarına katılmakta ve üstün başarı elde 
etmektedirler.

ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
OKUL KURALLARI
Öğrencilerimizin sorumluluklarının bilincinde, saygılı, kurallara 
uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresi ile etkili ile-
tişim kurabilen, sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve bilinç-
lenen bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak okulumuzun ve 
velilerimizin ortak hedefidir.
Güvenli ve düzenli bir çevrede yaşamayı öğrenmek ve bundan 
mutluluk duymak, ancak güvenli ve düzenli bir ortamın yaratılması için konulan kurallarla gerçekleşebilir. Kuralların amacı, 
özgürlükleri kısıtlamak değil, bireye kullanılabilir sınırlar içerisinde daha büyük özgürlükler sağlamaktır. Bu nedenle, tüm 
öğrencilerimizin aşağıda açıklanan kurallara uyma konusundaki sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmeleri beklen-
mektedir. 

Öğrencilerimiz;
• Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde belirtilen, öğrencilerden beklenen 

davranışlara uygun hareket ederler.
• Okula ve derslere zamanında, öğretmenlerin beklediği hazırlıkları yaparak ve okulun kurallarına uygun, temiz, düzgün 

kıyafetle gelmek zorundadırlar. 
• Çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunamazlar. Okul yönetimine, öğretmenlere, okul çalışanlarına ve diğer öğrenci-

lere saygılı davranırlar. Öğretmenlerine ve tüm çalışanlarımıza görgü kuralları içinde hitap ederler.
• Başka kişi/kişilerin fiziksel yaralanması ile sonuçlanabilecek şekilde davranamaz ve yaralanmalara neden olabilecek 

tehlikeli herhangi bir alet bulunduramazlar.
• Okul yönetiminin koymuş olduğu ve koyacağı sınıf içinde ve okul 
alanlarında uyulması gereken tüm kurallara koşulsuz olarak uyarlar.
• Okul eşyalarına, eğitim araçlarına ve diğer öğrencilerin eşyalarına 
zarar veremezler. Verdikleri takdirde zarar verilen eşya/eşyaların bedeli 
öğrenci velisinden tazmin edilir.
• Okul yönetimine ve öğretmenlerine yanıltıcı bilgi veremezler.
• Kütüphane, laboratuvarlar, bilgisayar odası, spor yapılan mekan-
lar, müzik ve resim odası, konferans ve toplantı salonları, 3D ve Hi-Tech 
eğitim ortamlarında bulunulan yerin özel kurallarına uyarlar.
• Başkasına ait bir eşyayı alamaz veya bir başkasına veremezler.
• Ders saatlerinde cep telefonu, tablet, İ-pod vb. cihazları kullana-

İLKOKUL
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mazlar. Hiçbir suretle görüntü ve ses kaydı yapamazlar. İlkokul öğ-
rencileri cep telefonlarını birinci ders saati başlamadan önce sınıf 
müdür yardımcılarına teslim ederler, derslerin bitiminde ise sınıf mü-
dür yardımcılarından teslim alırlar.

• Cep telefonlarının kaybolması durumunda okul yönetimi sorumlu tu-
tulamaz.

• Bütün ödev ve projeleri zamanında ve tam olarak teslim etmek zo-
rundadırlar.

• Okulda kendilerine ayrılan alanlar dışındaki alanlara giremez, yangın 
merdivenlerini zorunlu haller dışında kullanamazlar.

• Okulda bulundurulması uygun görülmeyen maddeleri ve yayınları 
okula getiremezler.

• Okul servis araçlarında kendi güvenliği için oturarak, emniyet kemeri 
bağlı, şoför ve diğer arkadaşlarını rahatsız etmeyecek şekilde davranırlar.

• Okula ve derslere geç gelmeyi sürdüren öğrencilerin durumları hakkında, sözlü olarak uyarılmalarına rağmen bu davra-
nışı sürdürmeleri halinde velilerine yazılı olarak bilgi verilir, davranışın yinelenmesi durumunda ise ilgili öğrenci hakkında 
disiplin işlemi yapılır.

• Resmi törenlere katılmak zorundadırlar. (Törenlere aksi bildirilmediği sürece okul kıyafeti ile katılmak zorunludur.)
• Sınava girmediklerinde özrünü 5 iş günü içinde belgelendirerek okul yönetimine teslim ederler. Söz konusu belgeler okul 

yönetimine teslim edildikten sonra ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak sınava alınırlar.
• Okul yönetiminin koymuş olduğu ve koyacağı tüm kurallara koşulsuz olarak uymakla yükümlüdürler. Aksi davranışlar 

nedeniyle kendilerine ve üçüncü kişilere verecekleri zararlardan dolayı tüm sorumluluk öğrenci ve velisine aittir.

ÖĞRENCİLERİMİZİN UYMASI GEREKEN SINIF İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI
TED Ankara Koleji öğrencileri okul genel kurallarına ek olarak aşağıda belirtilen sınıf içi davranış kurallarına da titizlikle 
uymak zorundadırlar. 
• Ders zili çaldığında öğretmenden önce derslikte yerlerini alır, ders için gerekli hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmeni 

beklerler.
• Ders öğretmeni sınıfa girdikten sonra dolaplarını kullanamazlar, 
dolaplarında okul yönetimince belirlenen eşyalar dışında eşya vb. bulun-
duramazlar.
• Sınıf düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler ve derse ka-
tılırlar.
• Kullandıkları dersliğin/dolaplarının temizliğinden ve düzeninden 
sorumludurlar.
• Ders sırasında öğretmenden söz alarak konuşurlar, izin almadan 
yerlerinden kalkamazlar.
• Ders sırasında sınıftan dışarıya çıkamazlar, zorunlu olarak çıkma-
ları gerektiğinde öğretmeninden izin alırlar.
• Ders sırasında sınıfta hiçbir şey yiyemezler, içemezler.

İLKOKUL
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OKULA DEVAM / DEVAMSIZLIK VE İZİNLİ ÇIKIŞLAR

Okula devam zorunludur. Veli, öğrencinin okula devamını sağlamakla yü-
kümlüdür. Öğrencinin Okula devam-devamsızlık durumuyla ilgili Milli Eği-
tim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne 
göre işlem yapılır.
• Milli Eğitim Bakanlığı’nca ve Okul Yönetimi tarafından organize edi-

len yurt içi ve yurt dışı yarışmalara, sanatsal, sosyal, sportif, kültürel 
ve benzeri etkinliklere velisinin izni ile katılacak öğrenciler, hazırlık 
çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılırlar. 

• Öğrenci okula gelmediği günün ertesi günü, velisinden özrünü bildi-
ren veli dilekçesini getirmek zorundadır. Doktor raporları en kısa süre 
içerisinde okul revirine teslim edilmelidir. 

• Öğrenciler, okul yönetiminin izni olmaksızın veli ile birlikte olsa da 
okuldan ayrılamazlar. Öğrenci velisi, ilgili sınıf müdür yardımcısına 
başvuruda bulunarak mazeretini beyan eder. Öğrenci çıkış belgesi düzenlenerek öğrencinin okuldan ayrılmasına izin 
verilir. Öğrencinin yanında anne/babası ya da kayıtlı velisi olmadan okuldan ayrılmasına izin verilmez. 

• Okulun kar tatili vb. nedenlerle erken tatil edilmesi durumunda, velilere sms yoluyla bilgilendirme yapılır. Özellikle 1-5.
sınıf öğrencilerinin eve erken dönüşünü gerektiren olağanüstü durumlarda alınacak tedbirler hakkında velilerin çocuk-
larını önceden bilgilendirmeleri gerekmektedir.

• Öğrenciler, okul saatleri içerisinde rahatsızlandıklarında sınıf öğretmeni ve ilgili müdür yardımcısından öğrenci izin bel-
gesi alarak okul doktoruna gönderilir. Okul doktoru tarafından yapılan muayene sonuçları ve işlemler belgeye kayıt edi-
lerek bir örneği öğrenci ile velisine gönderilir.

• Sağlık durumları nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek olan öğrenciler, bu durumlarını resmi ya da özel sağlık ku-
rum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadırlar. Raporda, sağlık durumlarını veya bedensel en-
gelleri geçici bir süre ya da sürekli olarak Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik, Teknoloji ve Tasarım derslerinin tümüne 
ya da hangi faaliyetlerine engel oluşturduğu açıklanır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda 
belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından 

dilekçe ile Okul Müdürlüğü'ne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan 
raporlar kabul edilmez.

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğrencilerin, edindikleri bilgi, beceri, görüş, tutum ve davranışlarda olu-
şan kazanımlara ne ölçüde ulaştıklarını ölçmek için değerlendirme yapı-
lır. Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki 
dönemden oluşur.
Öğrenci başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim program-
larında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın 
özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değer-
lendirme esaslarına uyulur.

İLKOKUL
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Öğrencilerin başarısı, sınavlar ve ders etkinliklerine katılımdan alınan 
puanlara göre değerlendirilir. Sınavların zamanı, en az bir hafta önce-
sinden öğrencilere duyurulur. Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz 
sayılır ve puanla değerlendirilmez.
Sonuçlar, sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten baş-
layarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, 
incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar 
sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı sak-
lanır.

İlkokul 1. 2. ve 3. Sınıflarda,
Öğrencilerin başarısı, gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen 
rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim 
programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tes-
pit edilir. Karnede “çok iyi”  “iyi”  ve  “geliştirilmeli”  şeklinde gösterilir.

İlkokul 4. Sınıfta,
İlkokul 4. sınıfta öğrenci başarısı, sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. 
Dönem puanı  yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0- 44,99 pu-
anlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir. 

SINIF GEÇME
İlkokul 4. sınıflarda her ders için öğrencilere verilen puanlar e-Okul sisteminden Öğretmen Puan Çizelgesine zamanında iş-
lenir. Bir dersin dönem puanı, öğrencinin sınavlar ve ders etkinliklerine katılımından aldığı puanların aritmetik ortalaması ile 
belirlenir. Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra 4 basamak yürütülür. Yıl sonu  puanı hesaplanırken 

yarım ve yarımdan büyük kesirler  tam puana yükseltilir.
 
Sınıf geçme ile ilgili koşullar MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim 
Kurumları Yönetmeliği’ne göre düzenlenir.
İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. 

KARNE VE ARA KARNE
İlkokul'da öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her 
dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarı-
sı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. Ay-
rıca ilkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim 
düzeylerine de yer verilir.

İLKOKUL
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Öğrenci karneleri e-Okul sisteminde yer alan puan çizelgeleri bilgilerine göre birinci ve ikinci dönem sonunda düzenlenir. 
Karnelerde elektronik imza kullanılabilir.
Ara karneler ise her iki dönemde de ders yılı başında web sayfamızda yayınlanan okul takvimine göre dağıtılır.

ÖDÜLLENDİRİLECEK DAVRANIŞLAR VE ÖDÜLLER
Örnek davranışların niteliklerine göre ödüllendirilecek öğrenciler:
İlkokul 4. sınıflarda puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı 
ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi 
ile ödüllendirilir. İlkokulda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, derslerindeki başarı durumuna 
bakılmaksızın ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlik-
lerde üstün başarı gösteren öğrenciler "İftihar Belgesi" ile ödüllendirilir.

ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞMELERİ
Okula yeni başlayan öğrencilerimizin velileri için, ders yılı başında okul yönetimi ve sınıf öğretmeni ile birlikte veli bilgilen-
dirme toplantıları yapılmaktadır. Bunun dışında velilerimiz, Okul Müdürlüğü'nce belirlenen, öğrencilerimize dağıtılan ve web 
sayfamızda duyurulan öğretmen–veli görüşmeleri programı çerçevesinde öğretmenlerimizle görüşme yapabilirler.
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ORTAOKUL

AKADEMİK PROGRAM

Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler sonucunda ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçlar, beraberinde bu ihtiyaçları 
karşılayabilecek yaşam boyu öğrenen insan profilini getirmiştir. Her yaşta ciddi olarak ele alınması gereken bir süreç olarak 
kabul gören yaşam boyu öğrenme, bireyin bilgiye ulaşabilmesi, ulaştığı bilgiyi yorumlayabilmesi, ihtiyacına uyarlayarak 
kullanabilmesi ve paylaşabilmesidir.

Ortaokulumuzdaki öğretim programı yaklaşımında öğretmenlerden sınıfta “öğreten” olmak yerine “öğrenmeyi kolaylaştırıcı”, 
“öğrenmeyi yönlendirici” olmaları beklenmektedir. Öğretmenin temel rolü öğrenme-öğretme ortamını düzenlemek, 
etkinliklerde öğrencilere “rehberlik” etmektir. Öğrenci merkezli ve yapılandırmacı sınıf modelinin esas alındığı Ortaokul  
Kısmında öğrencilerimiz, bireysel olarak ya da küçük gruplarda çalışır, problem çözme, görüşlerini paylaşma, bilgi toplama 
ve analiz etmede ortak kararlara varırlar. Öğretmenlerimiz, öğrenmeyi kolaylaştıran bir sınıf ortamı yaratarak öğrencilerin 
çalışmalarını izlemekte ve onlara  yol göstermektedirler..

Bu süreçte velilerimizin de çocuklarının eğitim  sürecinde sorumluluk alarak, onların okulda daha iyi performans göstermelerine 
yardımcı olmaları beklenmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmaların çoğunluğu okul ortamında gerçekleşmesine karşın sınıf 
dışındaki çalışmalarda çocuğunuzun ürettiklerini gözlemeniz,  gerekli durumlarda ve belirlenen sınırlılıklarda yönlendirme ve 
geri bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Ayrıca çocuğunuzun süreçteki gelişimi ile ilgili gözlem ve önerilerinizi öğretmeni 
ile paylaşmanız sürecin etkililiğini artıracaktır. Yapılacak rehberlik, çocuğun ödevlerini, araştırmalarını yapmak yerine yol 
göstermek ve yönlendirici sorularla kendi sorumluluğunu üstlenmesine katkıda bulunmak olmalıdır. 

ORTAOKUL
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YABANCI DİL (İNGİLİZCE EĞİTİMİ)
Tüm TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve 
Programı esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
onaylanarak Temmuz 2012 tarihinde yayınlanan K12 bütünlüğündeki 
TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 
Günümüzün değişen koşullarına paralel olarak TED K12 İngilizce 
müfredatı iki yılda bir yenilenmektedir. Yabancı dil eğitimi öğrencilerin 
farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak ve bilgisayar tabanlı bireysel 
öğrenme programları kullanılarak yapılmaktadır. Okullarımızda 
uygulanan İngilizce eğitim kalitesinin uluslararası bağımsız yurtdışı 
merkezler tarafından belgelenmesi amacıyla öğrencilerimiz Cambridge 
sınavlarına hazırlanmaktadır.

Teknolojik donanımlı sınıflarımızda, bilgisayar ve internet destekli programlar eşliğinde ve yabancı öğretmenlerimizin desteği 
ile öğrencilerimizin konuşma, okuma, yazma ve dinleme gibi bütün dil becerilerinde kendilerini etkili bir şekilde ifade etmeleri 
sağlanır. Öğrencilerimize İngilizceyi, hayatlarının bir parçası gibi görerek hedef dilde konuşmaları olanağı, kitap okuma, 
yazma, araştırma ve sunum yapma, program seyretme alışkanlıklarını kazanmaları fırsatı,  ders içi - ders dışı etkinliklerin yanı 
sıra da yurt dışı programlarıyla yabancı kültürleri tanıma ve  öğrendikleri dili doğal ortamlarında kullanma zemini yaratılır. 
Okullarımızda  İngilizce dil eğitimi TED Genel Merkezi tarafından verilen sınavlarla izlenir.

Yaşlarına, ilgi  alanlarına ve geçmiş bilgilerine uygun gerçek yaşamdan örnek metinler üzerinde çalışırlar. Sınıfta anlatılan, 
çalışma yapraklarıyla pekiştirilen dilbilgisi kuralları, öğrencilerin dil becerilerini geliştirecek süreçte verilir. Öğrenciler  
hikâye, roman okuma etkinliklerinin yanında, edebi becerilerini ve yaratıcılıklarını ortaya koydukları öykü yazma, kelime 
bilgisi geliştirici çalışmalar ve oyun sahneleme gibi aktiviteleri de öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile belli çalışma sürecinde 
gerçekleştirirler.
Öğrencilerimizin Avrupa Birliği Standartları çerçevesinde, CEF-A1/2 düzeyinde İngilizce konuşma, okuduğunu anlama, 

dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmaları, 
uluslararası standartta İngilizce öğrenmeleri ve girecekleri uluslararası 
İngilizce sınavlarında başarılı olmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla 
okullarımızda 2008-2009 öğretim yılından beri uygulanmakta olan 
Cambridge ESOL Young Learners (Starters, Movers, Flyers) ve KET, PET 
sınavlarında öğrencilerimiz üstün başarı göstermektedirler.

2. YABANCI DİL EĞİTİMİ (ALMANCA, FRANSIZCA VE 
İSPANYOLCA)
 
Öğrencilerimizin çağın gereklerine uygun,  donanımlı bireyler olarak 
yetişmelerini, zihinsel yetenekleri ve iletişim becerilerini geliştirmelerini 
sağlamak amacıyla ikinci yabancı dili eğitimine büyük önem veren 
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okulumuzda 5. sınıftan itibaren Almanca, Fransızca ve İspanyolca eğitimine başlanmaktadır. 4. sınıfta bilgilendirme yapılarak 
öğrencilerimizin bu yabancı dillerden birini seçmeleri istenmektedir.
Okulumuz 5, 6, 7. sınıflarda Avrupa Birliği Dil Standartları (A1-A2, B1-B2, C1-C2) yetkinlik derecesinin birinci basamağı 
kabul edilen A1 seviyesinde, 8. sınıflarda ise A2 seviyesinde Almanca ve Fransızca eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz  
Almanca’da, Goethe Enstitüsü tarafından uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan FIT1 (A1) ve FIT2 (A2) sınavlarına, 
Fransızca‘da, tüm Avrupa ülkeleri tarafından onaylanan DELF sınavına A1–A2 düzeyinden girmekte ve dil becerilerini sertifika 
ile belgeleyebilmektedirler. İspanyolca seviyesinin uluslararası düzeyde tanınması için ise öğrencilerimiz,  Cervantes 
Enstitüsü tarafından düzenlenen ve değerlendirilen DELE (Yabancı Dil İspanyolca Diploması) sınavına girmesi  içinteşvik 
edilmektedir.

OKUL KURALLARI 

ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLENİLEN DAVRANIŞLAR 
Öğrencilerimizin sorumluluklarının bilincinde, saygılı, kurallara uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresi ile etkili 
iletişim kurabilen, sürekli öğrenen, öğrendikçe gelişen ve bilinçlenen bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak okulumuzun 
ve velilerimizin ortak hedefidir.
Güvenli ve düzenli bir çevrede yaşamayı öğrenmek ve bundan mutluluk duymak, ancak böyle bir ortamın yaratılması için  
konulan kurallarla gerçekleşebilir. Kuralların amacı, özgürlükleri kısıtlamak değil, bireye kullanılabilir sınırlar içerisinde 
daha büyük özgürlükler sağlamaktır. Bu nedenle, tüm öğrencilerimizin aşağıda açıklanan kurallara uyma konusundaki 
sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmeleri beklenmektedir. 

Öğrencilerimiz,
• Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen, öğrencilerden beklenen 

davranışlara uygun hareket ederler. Okul yönetiminin belirlediği tüm kurallara uyarlar.
• Okula ve derslere zamanında, öğretmenlerin beklediği hazırlıkları yaparak ve okulun kurallarına uygun, temiz, düzgün 

kıyafetle gelmek zorundadır. Bütün ödev ve projeleri zamanında ve tam olarak teslim etmek zorundadırlar.
• Çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunamazlar. Okul yönetimine, öğretmenlere, okul çalışanlarına ve diğer 

öğrencilere saygılı davranırlar. Birbirlerine ve öğretmenlerine 
görgü kuralları içinde hitap ederler.

• Okul yönetimine ve öğretmenlerine yanıltıcı bilgi veremezler. 
Okulda bulundurulması uygun görülmeyen maddeleri ve 
yayınları okula getiremezler.

• Resmi törenlere okul kıyafeti ile katılmaları beklenir.
• Başkasına ait bir eşyayı alamaz veya bir başkasına veremezler.
• Başka kişi/kişilerin fiziksel yaralanması ile sonuçlanabilecek 

şekilde davranamaz ve yaralanmalara neden olabilecek 
tehlikeli herhangi bir alet bulunduramazlar.

• Aksi davranışlar nedeniyle kendilerine ve başkalarına 
verecekleri zararlardan dolayı tüm sorumluluk öğrenci ve 
velisine aittir. 
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• Okul eşyalarına, eğitim araçlarına ve diğer öğrencilerin 
eşyalarına zarar veremezler. Verdikleri takdirde zarar verilen 
eşya/eşyaların bedeli öğrenci velisinden tazmin edilir.

• Kütüphane, laboratuvarlar, bilgisayar odası, spor yapılan 
mekânlar, müzik ve resim odası, konferans ve toplantı 
salonları, 3D ve Hi-Tech eğitim ortamlarında bulunulan yerin 
özel kurallarına uyarlar.

• Cep telefonlarını birinci ders saati başlamadan önce sınıf 
müdür yardımcılarına teslim ederler, derslerin bitiminde ise 
sınıf müdür yardımcılarından teslim alırlar. Cep telefonlarının 
kaybolması durumunda okul yönetimi sorumlu tutulamaz. 

• Ders saatlerinde cep telefonu, tablet, İ-pod vb. cihazları 
kullanamazlar. Okul sınırları içerisinde izinsiz hiçbir suretle 
görüntü ve ses kaydı yapamazlar.

• Okulda kendilerine ayrılan alanlar dışındaki alanlara giremez, yangın merdivenlerini zorunlu haller dışında kullanamazlar.
• Okul servis araçlarında kendi güvenliği için oturarak, emniyet kemeri bağlı, şoför ve diğer arkadaşlarını rahatsız 

etmeyecek şekilde davranırlar.
• Sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda 

önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre sınava alınırlar.
• Okula ve derslere geç gelmeyi sürdüren öğrencilerin durumları hakkında, sözlü olarak uyarılmalarına rağmen bu 

davranışı sürdürmeleri halinde velilerine yazılı olarak bilgi verilir, davranışın yinelenmesi durumunda ise ilgili öğrenci 
hakkında disiplin işlemi yapılır.

  
UYULMASI GEREKEN SINIF İÇİ DAVRANIŞ KURALLARI
Öğrencilerimiz okul genel kurallarına ve aşağıda belirtilen sınıf içi davranış kurallarına titizlikle uymak zorundadırlar. 
Öğrenciler,
• Ders zili çaldığında öğretmenden önce derslikte yerlerini alır, ders için gerekli hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmeni 

sessizce beklerler.
• Ders öğretmeni sınıfa girdikten sonra dolaplarını kullanamazlar, dolaplarında okul yönetimince belirlenen eşyalar dışında 

eşya vb. bulunduramazlar.
• Sınıf düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler ve derse katılırlar. Ders sırasında öğretmenden söz alarak 

konuşurlar, izin almadan yerlerinden kalkamazlar. Ders sırasında sınıfta hiçbir şey yiyemezler, içemezler.
• Ders sırasında sınıftan dışarıya çıkamazlar, zorunlu olarak çıkmaları gerektiğinde öğretmeninden izin alırlar.
• Derste cep telefonu, tablet, İ-pod, vb. gibi araçlar kullanamazlar. Kullandıkları dersliğin/dolaplarının temizliğinden ve 

düzeninden sorumludurlar.

OKULA DEVAM-DEVAMSIZLIK VE İZİNLİ ÇIKIŞLAR
Yasal mevzuat gereği okula devam zorunludur ve öğrenci velisi öğrencinin okula devamını sağlamakla yükümlüdür. Öğrencinin 
okula devam-devamsızlık durumuyla ilgili işlemler, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim 
ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yapılır.
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• Öğrenci velileri, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili 
hükümleri gereğince çocuklarının okula devamını sağlamakla 
yükümlüdür. Özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğunun 
durumunu gelmediği günün ertesi günü (en geç üç gün içinde) 
okul idaresine veli dilekçesiyle bildirmek zorundadır. Doktor 
raporları en kısa süre içinde okul revirine teslim edilmelidir.

• Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, 
sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak rapor 
ile okula devam edebilirler.

• İlk derse girdiği halde sonraki bir veya  daha fazla derse özürsüz 
olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır.

• Milli Eğitim Bakanlığı’nca veya Okul Yönetimi tarafından organize 
edilen yurt içi ve yurt dışı yarışmalara, sanatsal, sosyal, sportif, 
kültürel ve benzeri etkinliklere velisinin izni ile katılacak öğrenciler, Valilik, Kaymakamlık veya Milli Eğitim Müdürlüklerince 
verilen izinlere bağlı olarak etkinliklerin devamı süresince izinli sayılırlar.

• Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin 
son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.

• Öğrenciler, okul yönetiminin  izni olmaksızın veli ile birlikte olsa da okuldan ayrılamazlar. Öğrenci velisi, ilgili sınıf müdür 
yardımcısına başvuruda bulunarak mazeretini beyan eder. Öğrenci çıkış belgesi düzenlenerek öğrencinin okuldan 
ayrılmasına izin verilir. Öğrencinin yanında anne / babası ya da kayıtlı velisi olmadan okuldan ayrılmasına izin verilmez. 

• Okulun kar tatili vb. nedenlerle erken tatil edilmesi durumunda, velilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılır. Öğrencilerinin 
eve erken dönüşünü gerektiren olağanüstü durumlarda alınacak tedbirler hakkında velilerin çocuklarını önceden 
bilgilendirmeleri gerekmektedir.

• Öğrenciler okul saatleri içerisinde rahatsızlandıklarında ders öğretmeni ve ilgili müdür yardımcısından öğrenci izin 
belgesi alarak okul doktoruna gönderilir. Okul doktoru tarafından yapılan muayene sonuçları ve işlemler belgeye kayıt 
edilerek bir örneği öğrenci ile velisine gönderilir. 

• Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu 
durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, 
rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları 
etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir. Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu 
öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile Okul Müdürlüğü’ne yapılır.

ÖĞRENCİLERİN OLUMSUZ DAVRANIŞLARI VE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
Yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı olumsuz davranışlarının 
farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır. Öğrencilere,  olumsuz davranışlarının özelliğine 
göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır.

Okul değiştirme, öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.
Uygulanan yaptırım, öğrencilerin dosyalarına işlenir. Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye, o 
öğretim yılı içinde takdir, teşekkür ve iftihar belgesi verilmez.
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ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin, edindikleri bilgi, beceri, görüş, tutum ve davranışlarda oluşan kazanımlara ne ölçüde ulaştıklarını görmek  için 
değerlendirme yapılır. Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki  dönemden oluşur. Başarının 
ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. 

Öğrencilerin başarısı, sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir. 
Dönem puanı,  yılsonu puanı ve yılsonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 
puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir. Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, 
üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, dönem başında öğrencilere duyurulur. 

Öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en 
az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün 
derslerden ders etkinliklerine katılım puanı verilir. Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

Ortaokul 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi 
ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere MEB 
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların 
yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Merkezî sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir.

Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrenci velisi öğrencisinin gerekçesini 
en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir. Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul 
yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak 
dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği,  sınıfta diğer öğrencilerle 
ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde 
teslim eder.

Merkezi sistem ortak sınavlarına katılamayanların durumu  okul yönetimince mazeret sınavından önce karara bağlanır. Özrü 
uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavına katılırlar.

Geçerli özrü olmadan öğretmenler tarafından yapılan sınavlar ile merkezi 
sistemle yapılan ortak sınava katılmayan veya projesini zamanında teslim 
etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak dönem  
puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav 
ve proje adedi tam olarak alınır.

Sonuçlar, sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten 
başlayarak en geç 10 iş günü içinde öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, 
incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar 

ORTAOKUL



27

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI

sınıfta açıklandıktan  sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. 
Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade 
edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır.

SINIF GEÇME
Bir dersin dönem puanı, öğrencinin sınavlardan, ders etkinliklerine 
katılımdan ve varsa projeden aldıkları puanların aritmetik ortalaması ile 
belirlenir. Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının 
aritmetik ortalamasıdır. Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi, 
virgülden sonra dört basamak yürütülür. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin 
haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanıdır. 
Yıl sonu başarı puanı, derslerin yıl sonu puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bu puan öğrenim belgesinde belirtilir.
Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem başarı puanının aritmetik ortalaması, her ders için 45,00’ dan az olamaz.
Öğrenci kendi yaş grubu içinde yetiştirilir ve bir bütün olarak değerlendirilir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki 
başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik 
çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir. 
Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek 
öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.

ÖDÜLLENDİRİLECEK DAVRANIŞLAR VE ÖDÜLLER
Akademik başarıları ve örnek davranışlarına göre ödüllendirilecek öğrenciler puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer 
derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar 
“Teşekkür”, 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdir” belgesi ile ödüllendirilir. Derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın 
ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün 
başarı gösteren öğrenciler “İftihar Belgesi” ile ödüllendirilir. İftihar  Belgesi öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca 
verilir.

KARNE VE ARA KARNE 
Öğrencilere, E-Okul  sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki 
başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. Öğrenci karneleri E-Okul sisteminde yer alan puan 
çizelgeleri bilgilerine göre birinci ve ikinci dönem sonunda düzenlenir. Ara karneler ise her iki dönemde de yapılan Genel 
Öğretmen Veli Görüşmeleri öncesinde öğrencilere dağıtılır. Ara karne ve Genel Öğretmen Veli Görüşmeleri tarihleri ders yılı 
başında web sayfamızda yayınlanan okul takviminde belirtilir.

SOSYAL ETKİNLİKLER, ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Sosyal etkinliklerin  amacı Türk Millî Eğitimi’nin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin Atatürk İlke ve 
Devrimleri’ne, anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, 
yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere; İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini 
belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme, çevreyi koruma bilinciyle 
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hareket edebilme, planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest 
zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, bireysel farklılıklara 
saygılı olabilme, farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel 
değerleri hoşgörü ile karşılayabilme, toplumsal sorunlarla ilgilenebilme 
ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme 
ve uygulayabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına 
çalışılır. Bu çalışmalarda katılımcılık, süreklilik,  üretkenlik, gönüllülük ve 
işbirliği temel ilkelerdir. 
Sosyal etkinlikler kapsamında faaliyetlere okul yönetimi ve 
öğretmenlerin yanında kulüplerde görev alan öğrencilerin aktif katılımı 
ve bu çalışmaların öğrencilerce planlaması sağlanır. Şube rehber  
öğretmenlerinin yanında, gönüllü veliler de sosyal etkinlik çalışmalarına 
katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar. 
Sosyal etkinlikler kapsamında geziler, yarışmalar, beden eğitimi, müzik ve halk oyunları çalışmaları, yayınlar, gösteriler, 
tiyatro çalışmaları, defile, sergi, kermes, müzik ve halk oyunları çalışmaları gibi çalışmalarla çeşitli etkinlikler düzenlenir.

OKUL MECLİSİ 
Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi çerçevesinde, 
öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve 
çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün 
kazandırılması, katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme 
ve kamuoyu oluşturma becerilenin kazandırılması amacıyla öğretim yılı başında 
yapılan seçimler sonrasında Okul Meclisi Meclisi Başkanlığı ve Yönetim Kurulu 
oluşturulur. 
Okul Meclisi Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Okul Yönetimi ile öğrenciler arasında 
öğretim faaliyetlerini zenginleştirecek her türlü çalışmayı planlar ve gerçekleştirir. 
 

ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRME VE SINAVLARA HAZIRLAMA KURSLARI
Öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara daha iyi 
hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere, her öğretim yılının I. ve II. Döneminde öğrenci velilerimizin istekleri doğrultusunda 
yetiştirme kursları açılmaktadır.  Yetiştirme kurslarında ders konularına dayalı destekleyici bilgiler verilmektedir. Öğrencilerin 
yeteneklerini geliştirmek amacıyla müzik, folklor, resim vb. alanlarda da kurs açılabilmektedir. Kurs ücretleri yasal mevzuat 
esaslarına göre belirlenmektedir.
2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren 8. Sınıf öğrencilerimize Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavları 
uygulanmaktadır. TEOG sınav konuları öğretim programı ile örtüştüğünden tüm konu ve kazanımlar haftalık ders saatleri 
içinde ders öğretmenlerince işlenmekte, izlenmekte ve deneme sınavı ile değerlendirilmektedir.  Değerlendirme sonuçlarına 
göre gereken telafi çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin TEOG sınavlarında üstün başarı göstermeleri sağlanmaktadır. İstekli 
olan öğrencilerimiz için okula ulaşımları velileri tarafından sağlanmak üzere  cumartesi günleri, deneyimli öğretmenlerimiz 
tarafından, Sınavlara Hazırlama ve Yetiştirme Kursları yapılmaktadır. 
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ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞMELERİ
Okula yeni başlayan öğrencilerimizin velileri için ders yılı başında okul yönetimi ve sınıf öğretmeni ile birlikte veli bilgilendirme 
toplantıları yapılmaktadır. Bunun dışında velilerimiz, Okul Müdürlüğünce belirlenen, öğrencilerimize dağıtılan ve internet 
sitemizde duyurulan öğretmen–veli görüşmeleri programı çerçevesinde öğretmenlerimizle görüşme yapabilirler. Ayrıca 
ara karne dağıtımı ile birlikte Okul Müdürlüğünce belirlenen tarihlerde genel veli öğretmen görüşmeleri gerçekleştirilir. Bu 
görüşmelerde velilerimiz, tüm branş öğretmenleri ile görüşme yapabilmektedir.

ULUSAL ve ULUSLARARASI ETKİNLİKLER ve PROJELER

BENİM GÖZÜMDEN MATEMATİK: Matematik Zümremiz tarafından 2012 yılından 
itibaren TED Okulları’nın katılımıyla okulumuzun ev sahipliğinde düzenlenmektedir. 
Yarışma ile öğrencilerin matematiğin kültürel, sosyal ve teknolojik gelişmelere 
katkısını fark etmeleri, sanatla ilişkisini kavrayabilmeleri, özgün ve farklı 
düşüncelerle matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri hedeflenmektedir.
BİLİM ŞENLİĞİ: Geleneksel olarak her yıl düzenlenen Bilim Şenliği,

Öğrencilerde bilimsel merak uyandırmak, 
bilimsel tutum ve becerilerin geliştirilmesine 
olanak hazırlamak,
Öğrencilerin bir bilim insanı gibi, soru 
sorarak, gözlem yaparak, tahminde bulunarak, hipotez kurarak, araştırmayı 
tasarlayarak, hipotezi test ederek, verileri kaydederek ve sonuçlar çıkararak bilimsel 
yöntem basamaklarını uygulamasını sağlamak,
Öğrencilerde kendine güven duygusunu geliştirmek, onlara yeni keşiflere ve 
çözümlere ulaşma heyecanı kazandırmak,
Fen ve Teknolojinin zevkli ve  günlük yaşamın bir parçası olduğunu göstermek 

amacıyla düzenlenmektedir.
7.sınıfların katılımıyla gerçekleşen şenliğe deneysel proje ve görsel etkinlik ile katılan öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde 
hazırlanmaktadırlar. 
Öğrencilerimizin çalışmaları, lise fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri, program geliştirme/ölçme ve değerlendirme uzmanları 
ve ortaokul fen bilimleri öğretmenlerinden oluşan 3 farklı jüri tarafından değerlendirilir. Belirli ölçütler çerçevesinde 
puanlandırmaları yapılır, en yüksek puanları alan öğrenciler belirlenir ve ödüllendirilir.
TEKNOLOJİ TASARIM ŞENLİĞİ : Şenlikte öğrencilerin sene boyunca kuşaklarda (Düzen-Kurgu-Yapım) yapmış olduğu 
çalışmalar sergilenmektedir. Düzen Kuşağında kendi yaptıkları birimlerden (ölçüsü değişse de görüntüsü değişmeyen 
geometrik form, 7.sınflarda tek renk, 8.sınıflarda farklı renk ve yön kullanarak) oluşturdukları inşa çalışmaları, Kurgu ve Yapım 
Kuşağında ise farkındalıklarını ve düşüncelerini geliştirmek için yaptığımız inovasyon çalışmalarının ürünü olan projeleri 
çizim ve maket olarak sergilenmektedir.
TÜBİTAK PROJELERİ: Öğrencilerimizden bilim ve teknolojiye, bilimsel araştırmaya meraklı olanlar TÜBİTAK Proje Yarışması’na 
projeler hazırlamakta ve ulusal ve uluslararası düzeylerde dereceler elde etmektedirler. 
İŞLETME VE TEKNOLOJİK EĞİTİM KURULU (BTEC) ULUSLARARASI MESLEK EDİNDİRME PROGRAMI; BTEC programı, 
işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren ve geliştiren eğitim anlayışıdır.  Amacı mevcut eğitim sistemini 
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uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile desteklemektir. BTEC 
programı öğrencilere, 
• İlgili alanlarda uluslararası geçerliliği bulunan “award, certificate, diploma” 

düzeylerinde «mesleki yeterlilik» belgesine sahip olma fırsatı, mesleki uzmanlık 
ve akademik ilerleme olanakları, 

• 21. yüzyıl öğrenme becerileri çerçevesinde, belge sahibine iş bulma sürecinde 
tercih edilme avantajı, 

• 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında 1500 programda BTEC belgesi alma 
fırsatı, 

• Yapılan çalışmaları, uluslararası düzeyde kabul gören “seviye” ve “kredilere” 
sahip sertifika ve diplomalara dönüştürebilme fırsatı, 

• Seviye 3 Genişletilmiş (Extended) Diploma” ile 3 A Levels kazanmış olma, Level 3 belgesi alarak yurt dışında BA, BSc 
(Sanat ve Fen Bilimlerinde Lisans düzeyinde Üniversite Diploması) dereceleri ile uluslararası düzeyde tamamlayabilme 
ve İngiltere’de doğrudan iki yıllık ön lisans (HND) programlarına kabul edilme şansı sağlamaktadır. 

• BTEC dersleri MEB mevzuatına göre okulumuzda uygulanmakta olan haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler 
kapsamında aşağıda yer alan şekilde ele alınmıştır.

7. ve 8. Sınıflarda BTEC Sosyal Medya Programı (Social Media)” ve 8. Sınıflarda BTEC Bilgi Teknolojileri (Information 
Technology) Programları yürütülmektedir.
Sosyal medya belgesi alan öğrenciler bu programı tamamladıklarında,
• Eğitimleri ve mesleki gelişimleri için sosyal medya araçlarını kullanmayı öğrenmektedir. 
• İzledikleri filmler, diziler, reklamlar, takip ettikleri bilgisayar oyunları, internet sitelerinin sorgulanabilir ve eleştirilebilir 

olduğunu öğrenmektedir. 
• Medya iletilerini çözümleyebilmektedir. 
• Geleceğin mesleklerinden biri olan ve bugün bile ihtiyacın çok arttığı “Sosyal Medya Uzmanlığı” alanında belge sahibi 

olabilmektedir. 
• İlgi alanlarına giren ve son derece güncel bir konuda uluslararası yeterliliğe sahip olabilmektedir. 
• Sosyal Medya Yeterlik Belgesi içerisinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler (eleştirel düşünme, yaratıcılık 

vb.) sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri (Sector Skills Council) kapsamaktadır.   
• Bu beceriler, öğrencilerin iş bulabilme imkânlarını kolaylaştırıcı ve mesleki eğitimlerini destekleyici niteliktedir. 
Bilgi Teknolojileri belgesi alan öğrenciler bu programı tamamladıklarında,

• Eğitimleri ve mesleki gelişimleri için bilgi teknolojilerini kullanmayı öğrenmektedir. 
• Farklı bilişim teknolojileri araçlarını daha etkili bir şekilde kullanarak iletişim 
kurabilmektedir. 
• Bilişim teknolojilerinin bireyler, toplumlar ve milletler üzerindeki olumlu ve olumsuz 
etkilerini öğrenmektedir.
• Bilişim teknolojilerini kullanarak bilgiye daha kolay ve etkili bir şekilde erişmektedir.
• Yaratıcı süreçlerle uygulama yaparak yeni üretim becerileri kazanmaktadır.
• İletişim, üretim, programlama tekniklerini kullanabilecekleri yazılım paketlerini 
öğrenmektedir. 
• Bilişim teknolojileri ile geçirdikleri zamanı etkili kullanabilmektedir.
• İlgi alanlarına giren ve son derece güncel bir konuda uluslararası yeterliliğe sahip 
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olabilmektedir. 
• Bilgi Teknolojileri sertifikası içerisinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler(eleştirel düşünme, yaratıcılık 

vb.) sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerileri kapsamaktadır (Sector Skills Council). Bu beceriler, öğrencilerin iş bulabilme 
imkânlarını kolaylaştırıcı ve mesleki eğitimlerini destekleyici niteliktedir.

KIRINTI EĞİTİM FESTİVALİ: Anaokulundan lise son sınıfa kadar öğrencilerin erdemli 
davranışlarını öne çıkarmak, yaşama, insana ilişkin farkındalıklarını artırmak ve 
özellikle insan haklarına saygılı, demokrasi bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerini 
sağlamak amacıyla, 2013 yılından beri Kırıntı Eğitim Festivali düzenlenmektedir. Her 
yıl belirlenen tema kapsamında okullarımızda etkinlikler yapılmakta ve öğrencilerimiz 
arasında  düzenlenen anketlerle eğitim, bilim, kültür-sanat ve sivil-toplum dallarında 
başarılı çalışmalar yapmış isimler belirlenerek ödülleri verilmektedir.
EDEBİYATIMIZA YÖN VERENLER: Türkçe 
Zümresi, edebiyatımıza yön veren önemli şairlerimizi, 

yazarlarımızı, fotoğrafları, eserleri, yaşamlarıyla tanıtmak, edebiyatın yaşamın her 
alanında görülebileceğini, onun inceliklerini ve güzelliklerini öğrencilerimize fark ettirmek 
amacıyla dört yıldır çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Artık geleneksel hâle gelen bu 
çalışmalarda,  her yıl belirli bir izlek çerçevesinde konular belirlenmekte ve bu çerçevede 
çeşitli yazılı anlatım, eleştirel okuma çalışmaları yaptırılmaktadır. 5.6.7.8. sınıf düzeyinde 
yapılan çalışmaların bir kısmı her yıl Kolej Sokağı’nda sergilenmekte, radyo programları 
yapılmakta ve öğrencilerimizin konuyla ilgili yeteneklerini ortaya koydukları dinletiler ve 
gösteriler yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin yazılarının yer aldığı bir dergi de çıkarılmaktadır. Bu dergi “Edebiyata Yön 
Verenler” etkinliği altında her sene başka bir başlık  adıyla yayınlanmaktadır.
PASCH “OKULLAR GELECEĞİN ORTAKLARI” PROJESİ: Goethe Enstitüsü, Yurt Dışı Eğitim İşleri Merkezi, Alman 
Akademik Servisi ve Kültür Bakanları Konseyi’nin Pedagojik Değişim Hizmeti Birimi ve dönemin Dış İşleri Bakanı Frank-
Walter Steinmeier tarafından gerçekleştirilen PASCH Okullar, “Geleceğin Ortakları” projesine, projenin hayata geçirildiği 
2008 yılından itibaren dâhil olunmuştur. PASCH girişimi, üye okulların öğrencilerine  Alman dili ve kültürüyle erkenden 
tanışmak için cazip imkânlar sunmaktadır. Projeler sayesinde, başka ülkelerde Almanca öğrenen öğrenciler ve hatta Alman 
öğrenciler bir araya getirilerek etkileşim sağlanmaktadır.
SPOR AKTİVİTELERİ: Okul içindeki kapalı spor salonları, açık hava sahaları, atletizm pisti ve okul bahçesi beden eğitimi dersi 
ile ilgili etkinlik alanlarıdır.  Bu etkinlik alanlarında öğrencilerin yaşa ve sınıfa özgü belirlenmiş olan kazanımlara ulaşmaları 
için özgün fiziksel etkinlik ve sporları deneyimlemeleri beklenir. Etkinlik alanlarının tamamı ders amaçları doğrultusunda 
düzenlenir.
Spor etkinlik alanlarımız: Büyük kapalı salon, Küçük kapalı salon, 2 adet çok amaçlı saha, Halı saha , Olimpik Atletizm Pisti, 
Futbol Sahası, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Açık Yüzme Havuzu, 2 Adet Çok Amaçlı Salon, 6 Adet Tenis Kortu.
Okul takımlarımız: Basketbol, Voleybol, Futbol-Futsal, Hentbol, Atletizm, Cimnastik, 
Halk Dansları Modern Danslar, Okçuluk, Yüzme,  Masa tenisi, Tenis, Eskrim.
KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ : Okulumuzda k12 bütünlüğünde düzenlenmekte 
olan Kültür ve Sanat Günleri’nde öğrencilerimizin yıl boyunca büyük bir özveri ile 
çalışılarak hazırladıkları etkinlikler sizlere sunulmaktadır. Konserler, müzikaller, 
tiyatro ve dans gösterileri sahnelenmekte, resim, heykel ve üç boyutlu görsel 
çalışmalar sergilenmektedir.
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LİSE

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, “Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise” statüsünde olup, Türkiye’nin tarihine yön veren 
binlerce mezunuyla gurur duyan, ülkemizin en köklü ve önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Eğitim ve öğretim alanında 
sahip olduğu tecrübe ve birikimini, teknolojik olanaklarla pekiştiren okulumuz, öğrencilerine sunduğu akademik programları 
uluslararası belgelerle de desteklemektedir. 

AKADEMİK PROGRAMLAR
Lise Kısmımızda, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanı sıra öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirecek, bilgilerini 
artıracak akademik programlara da yer verilmektedir. Bunun en önemli örnekleri Uluslararası Bakalorya Diploma Programı 
(UB), Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BIYP), İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Uluslararası Meslek Edindirme Programı 
(BTEC)'tir. Lisemizde Hazırlık Sınıfı, 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerimize “Ortak Genel Kültür Dersleri” ve “Seçmeli Dersler” 
de sunulmaktadır.
Ortak dersler, her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, ortak kültür veren toplum sorunlarına duyarlı, 
ülkenin ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve 
öğrencilerimizi yüksek öğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Seçmeli dersler ise öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli 
programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayan derslerdir.

Ulusal Program
Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne bağlı olarak yürütülen programda, Hazırlık, 9.10.11.ve12. sınıf 
öğrencilerine sunulan “Ortak Genel Kültür Dersleri” ve “Seçmeli Dersler” ile öğrencilerimizin hem hayata, hem de yüksek 
öğretime en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır.
Yalnızca akademik başarıya odaklı değil, sosyal, sanatla barışık, yaratıcı, üretken, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi 
amaçlayan okulumuz, öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerini ortaya çıkartacak, geliştirecek resim, heykel, dans, müzik, 
tiyatro vb. her türlü faaliyete gerekli ortamı sağlamakta, bu alanlarda öğrencileri teşvik etmektedir. Bu doğrultuda, 10. 11. 
ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik spor ve sanat içerikli seçmeli dersler (paket programlar) sunulmaktadır. Bu derslerden 
bazıları: “Desen Çalışmaları”, “İki Boyutlu Sanat Atölye”, “Grafik Tasarım”, “Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma”, “Piyano”, 
“Batı Müziği Koro Eğitimi”, “Batı Müziği Tarihi”, “Geleneksel Türk Müziği”, “Spor ve Beslenme” ile “Spor Yönetimi ve 
Organizasyonu”dur.
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Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP)
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UB), Lise Kısmımızda 1999-
2000 öğretim yılında uygulamaya konulmuştur. İstekli ve akademik 
kriterlere uygun koşulları sağlayan öğrencilerimize, uluslararası 
geçerliliği olan diploma kazandıran bir programdır. UB Diploma 
Programı, merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Bakalorya 
Organizasyonu tarafından uygulanan ve 16-19 yaş arası öğrenciler için 
hazırlanmış, geniş kapsamlı, ortaöğretimin son iki yılında uygulanan 
bir programdır. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen 
diplomanın yanında, öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir 
diploma kazandıran UB Programı, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim 
gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan bir programdır. 
Dört yıllık lise programında 9. ve 10. sınıflarda UBDP hazırlık programı 
uygulanır. UB Diploma Programı, her biri çeşitli seçenekler sunan, 
Ana Dil ve Edebiyat, Yabancı Dil, İnsan ve Toplum Bilimleri, Deneysel 
Bilimler, Matematik, Güzel Sanatlar (Seçmeli Dersler) olmak üzere başlıca altı ders grubundan oluşan bir programdır. 
Altıgenin merkezinde ise Bitirme Tezi, Bilgi Kuramı ve CAS (Yaratıcılık, Bedensel Etkinlik, Toplum Hizmeti) bulunmaktadır. 
Bitirme Tezi, öğrencinin ilgi duyduğu bir konuda hazırladığı 4000 kelimelik özgün inceleme yazısıdır. Bu çalışmayla 
öğrencilere yükseköğrenimde kendilerinden beklenen bağımsız araştırma ve yazma becerisinin kazandırılması hedeflenir. 
CAS Çalışmaları (Yaratıcılık, Bedensel Etkinlik ve Toplum Hizmeti) UB öğrencilerinin diploma alabilmeleri için tamamlamaları 
gereken 150 saatlik ders dışı etkinlikler bütünüdür.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİY)
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri 
bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen "Bilim İnsanı Yetiştirme Programı" Talim ve Terbiye 
Kurulu'nun onayıyla Türkiye'de ilk kez, 2007- 2008 öğretim yılında okulumuzda uygulanmaya başlamıştır. "Bilim İnsanı 
Yetiştirme Programı" akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, 
araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği bir programdır. 

Amacı, merak eden, kuşku duyan, sorgulayan, araştıran, üreten ve bilimsel 
düşünceyi önemseyen bireyler yetiştirmektir. Bu programda öğrenim 
gören her öğrenci, programın gereği olarak 10. sınıfın ikinci döneminden 
başlayarak 11. sınıfın 1. döneminin sonuna kadar olan süreç içerisinde 
TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Proje 
Yarışmasına katılacak nitelikte bir proje hazırlamak zorundadır. Diğer 
taraftan yine bu öğrencilerimiz 10. ve 11. sınıfta kendi seçtikleri bir alanda 
TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’na hazırlanmaktadırlar. Ayrıca bu programda 
yer alan öğrencilerimiz, yurt içi ve yurt dışı her türlü proje yarışmasına 
rehber öğretmenleri eşliğinde katılabilmektedir. Bu programa dahil 
öğrenciler, 9. sınıfta Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde araştırma yapmayı, 
yeni çözümler üretmeyi bir yaşam şekli haline getirmelerine katkısı olması 
açısından sosyal etkinlikler kapsamında İnovasyon Klübü’nde görev almak 
zorundadırlar. 
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Cambridge Uluslararası Orta Öğretim Genel Sertifika Programı (IGCSE)
Cambridge Uluslararası Orta Öğretim Genel Sertifika Programı, dünya çapında kabul 
gören programlardan biridir. 2010-2011 ders yılında IGCSE İkinci Dil olarak İngilizce, 
2011-2012 ders yılında IGCSE İngiliz Edebiyatı ve 2013-2014 ders yılında IGCSE 
Matematik dersi, ulusal müfredatla örtüştürdükten sonra okulumuzda uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu programın, bilgi aktarımı, sözel yetenekler, problem çözme, irade 
kullanma, takım çalışması ve araştırmacı yetenekler geliştirmek gibi üst düzey 
eğitimsel beceriler kazandırması esastır. Bunun sonucunda elde edilen Cambridge 
As ve A seviyelerine, Cambridge İleri Düzey Uluslararası Eğitim Belgesi’ne, Kuzey 

Amerika (ön hazırlık adlandırılabilecek) Advanced Placement ve Uluslararası Bakalorya gibi sistemlere temel olacak 
nitelikler kazanmaya yardımcı olmaktadır. IGCSE programı, birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen temel 
ve genişletilmiş müfredatı içerir. "Temel Müfredat Programı" CORE (standart düzey) ve "Genişletilmiş Program" EXTENDED 
(ileri düzey) kapsamındadır. Öğrenci 10.sınıfın ikinci döneminde ders öğretmeninin yönlendirmesiyle kendi seviyesine uygun 
olan sınava girer. Cambridge IGCSE, bu sistemdeki öğrencilere kendileri için doğru olduklarına inandıkları konuları seçme 
özgürlüğü sunduğu için bireysel gelişmeye de katkıda bulunmakla birlikte, onlara hayat boyunca temel oluşturacak ve yararlı 
olacak yetenekler de kazandırmaktadır. 

İşletme Ve Teknolojik Eğitim Kurulu Uluslararası Meslek Edindirme Programı(BTEC)
BTEC programı, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren ve bunları geliştiren eğitim anlayışıdır. Amacı, 
mevcut eğitim sistemini uygulama odaklı, pratik ve canlı bir modern eğitim modeli ile desteklemektir. BTEC programı 
öğrencilere,
• İlgili alanlarda uluslararası geçerliliği bulunan “Award, Certificate,Diploma” düzeylerinde “Mesleki Yeterlilik” belgesine 

sahip olma fırsatı,
• Mesleki uzmanlık ve akademik ilerleme olanakları,
• 21. yüzyıl öğrenme becerileri çerçevesinde, belge sahibine iş bulma sürecinde tercih edilme avantajı,
• 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında, 1500 programda, BTEC belgesi alma fırsatı,
• Yapılan çalışmaları, uluslararası düzeyde kabul gören 

seviye ve kredilere sahip sertifika ve diplomalara 
dönüştürebilme fırsatı,

• Yurt dışında BA, BSc (Sanat ve Fen Bilimlerinde 
Lisans düzeyinde Üniversite Diploması) dereceleri ile 
uluslararası düzeyde tamamlayabilme ve İngiltere’de 
doğrudan iki yıllık ön lisans (HND) programlarına kabul 
edilme şansı sağlamaktadır.

• BTEC 1. Seviye “Sosyal Medya” (Social Media) Programı 
2014-2015 öğretim yılında hazırlık sınıfında       öğrenim 
gören öğrencilere, 

• BTEC 3. Seviye “Sanat ve Tasarım” (Art/Design) 
Diploma Programı ise 10 ve 11.sınıfta sanat dersi alan 
öğrencilerimiz yararlanabilme olanağı sunmaktadır.

Cambridge
IGCSE

LİSE



35

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) EĞİTİMİ
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları olarak yabancı dille öğretim 
yapan ilk özel Türk okulu olmanın bilinci ve sorumluluğuyla 
öğrencilerimizin İngilizce’yi etkili bir şekilde konuşup 
yazmaları, ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel 
dil olan İngilizceyi özgüven içinde kullanarak yabancı bir 
dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerileri 
kazanmalarını amaçlıyoruz. Bunun için İngilizce derslerinde 
edebi metin üzerinden sözcük bilgileri, eleştirel düşünme 
yeteneği ve görüş açısı genişletilen öğrencilerimiz, 
akademik düzeyde İngilizce kullanmayı bilen bireyler olarak 
yetiştirilmektedir. Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri 
de İngilizce olarak yapılmaktadır.
Yurt içi üniversitelerde okumak isteyen öğrencilerimizin 
İngilizce Hazırlık Atlama Sınavı’nda, yurt dışında okumak 
isteyen öğrencilerimizin ise buradaki üniversitelere başvurabilmelerinin temel koşullardan  biri olan “IELTS” (International 
English Language Testing System) sınavında başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla British Council ile anlaşma yapılmıştır. 
Ayrıca her yıl nisan ayında, yalnızca kendi öğrencilerimizin katılabileceği, bir “IELTS” hazırlık çalışması ve ardından sertifika 
sınavı uygulanmaktadır.

2. YABANCI DİL EĞİTİMİ (ALMANCA, FRANSIZCA)
5. Sınıftan itibaren öğrencilerimize 2. yabancı dil olarak Almanca, Fransızca dillerinden biri seçmeli ders kapsamında sunulur.

Kısmımızda öğrenimine devam eden öğrencilerimiz, 2. Yabancı dil olarak Almanca, Fransızca seçebilmektedirler. Öğrencilerin 
Fransızca’da uluslararası geçerliliği olan(Diplome d’Etude en Language Français) Delf A2,B1 ve B2 diploması, Almanca‘da 
ise, Goethe-Zertificat A2,B1 sertifikalarından birini almalarına olanak sunulmaktadır.

ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR
Öğrencilerimizin sorumluluklarının bilincinde, saygılı, 
kurallara uyan, ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve 
çevresi ile etkili iletişim kurabilen, sürekli öğrenen, 
öğrendikçe gelişen ve bilinçlenen bireyler olarak 
yetiştirilmesini sağlamak okulumuzun ve velilerimizin 
ortak hedefidir.
Güvenli ve düzenli bir çevrede yaşamayı öğrenmek ve 
bundan mutluluk duymak, ancak güvenli ve düzenli bir 
ortamın yaratılması için konulan kurallara uyulması ile 
gerçekleşebilir. Kuralların amacı, özgürlükleri kısıtlamak 
değil, bireye kullanılabilir sınırlar içerisinde daha büyük 
özgürlükler, bilgi ve becerilerini pekiştirecek etkinliklere 
ve çalışmalara olarak sağlamaktır. Bu nedenle, tüm 
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öğrencilerimizin aşağıda açıklanan kurallara uyma konusundaki sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmeleri 
beklenmektedir. 

Öğrencilerimiz,
• Okul, öğrenci veli sözleşmesine uygun davranmaları.
• Okula ve derslere zamanında, öğretmenlerin beklediği hazırlıkları 

yaparak ve okulun kurallarına uygun, temiz, düzgün okul kıyafeti ile 
gelmeleri.

• Çevreyi  rahatsız edici davranışlarda bulunmamaları. Okul  
yönetimine, öğretmenlere, okul çalışanlarına ve diğer öğrencilere 
saygılı davranmaları. Birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları 
içinde hitap etmeleri.

• Okul eşyalarına, eğitim araçlarına ve diğer öğrencilerin eşyalarına 
zarar vermemeleri. 

• Okul yönetimine ve öğretmenlerine yanıltıcı bilgi vermemeleri.
• Kütüphane, laboratuvarlar, bilgisayar odası, spor yapılan mekanlar, 

müzik ve resim odası, konferans ve toplantı salonları, 3D ve Hi-Tech 
eğitim ortamlarında, bulunulan yerin özel kurallarına uymaları.

• Ders saatlerinde cep telefonu, tablet, İ-pod vb. cihazları kullanmamaları. Hiçbir suretle görüntü ve ses kaydı yapmamaları. 
• Okulda kendilerine ayrılan alanlar dışındaki alanlara girmemeleri, yangın merdivenlerini zorunlu haller dışında 

kullanmamaları.
• Okulda  bulundurulması uygun görülmeyen maddeleri ve yayınları okula getirmemeleri.
• Resmi törenlere katılmaları. (Törenlere aksi bildirilmediği sürece okul kıyafeti ile katılmaları.)
• Bilişim araçlarını kişisel, toplumsal, eğitsel yararlar doğrultusunda kullanmaları.
• Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek davranışlar sergilemeleri.
• Topluma hizmet etkinliklerine / sosyal sorumluluk projelerine gönüllü katılım sağlamaları, verilen görevleri tamamlamaları.
• Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları.
• Fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini olumlu olarak yönetmeleri; beden, zeka ve duyguları ile bunları verimli kılacak 

irade ve yeteneklerini geliştirmeleri, kendilerine ve karşısındakine 
saygı duymayı öğrenmeleri beklenmektedir.

ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLENMEYEN DAVRANIŞLAR 
SONUCUNDA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
Öğrencilerin gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının 
özelliğine göre MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilen 
uyarma, kınama, kısa süreli uzaklaştırma, okul değiştirme ve örgün 
eğitim dışına çıkarma yaptırımlarından (cezalarından) biri uygulanır. Bu 
yaptırımların uygulanmasındaki amaç, caydırıcı olması, okul düzeninin 
korunması, öğrencinin yaptığı davranışlarının farkına vararak bu 
davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır. 
Uygulanan yaptırım (ceza), e-okul sistemine işlenir. Kınama, kısa süreli 
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uzaklaştırma, okul değiştirme vb. yaptırımlarından birini alan öğrenciye, o öğretim yılı içinde takdir, teşekkür, onur ve üstün 
başarı belgesi verilmez. 

ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
Okulumuzda örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre 
öğrencilerimiz ödüllendirilir. Bu ödül kapsamında öğrencilerimize,
• Teşekkür belgesi
• Takdir belgesi
• Onur belgesi
• Üstün başarı belgesi verilir.
Öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla 
üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının 
ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 
olan öğrencilerden, 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 
ve daha yukarı olanları takdir belgesi, lise öğrenimi süresince en az 
üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı 
belgesi ile ödüllendirir. Ayrıca öğretim yılı içinde öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun 
görüşü doğrultusunda öğrenciler, onur belgesiyle ödüllendirirler. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan 
öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

DEVAM / DEVAMSIZLIK VE İZİNLİ ÇIKIŞLAR
Veli, öğrencinin okula devamını sağlamakla yükümlüdür. Öğrencinin Okula devam-devamsızlık durumuyla ilgili Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliklerine göre işlem yapılır.
• Milli Eğitim Bakanlığı’nca ve Okul Yönetimi tarafından organize edilen yurt içi ve yurt dışı yarışmalara, sanatsal, sosyal, 

sportif, kültürel ve benzeri etkinliklere velisinin izni ile katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı 
süresince izinli sayılırlar.

• Okula devam zorunludur. Günlük toplam ders saatinin yarısından fazla derse gelmeyenlerin devamsızlığı 1 gün, diğer 
devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları 
ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve 
öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir.

• Öğrenci, devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesini veya yazılı veli beyanını özür gününü takip eden en geç 5 (beş) 
iş günü içerisinde okul yönetimine teslim etmek durumundadır. 

• Öğrenciler, okul yönetiminin izni olmaksızın (veli ile birlikte olsa da) okuldan ayrılamazlar. Öğrenci velisi, ilgili sınıf müdür 
yardımcısına başvuruda bulunarak mazeretini beyan eder. Öğrenci çıkış belgesi düzenlenerek öğrencinin okuldan 
ayrılmasına izin verilir. Öğrencinin yanında anne/babası ya da kayıtlı velisi olmadan okuldan ayrılmasına izin verilmez. 

• Okulun kar tatili vb. nedenlerle erken tatil edilmesi durumunda, velilere “sms” yoluyla bilgilendirme yapılır. 
• Öğrenciler okul saatleri içerisinde rahatsızlandıklarında ilgili müdür yardımcısı/nöbetçi öğretmenden öğrenci izin belgesi 

alarak okul doktoruna gönderilir. Okul doktoru tarafından yapılan muayene sonuçları ve işlemler kayıt altına alınır.
• Sağlık durumları nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek olan öğrenciler, durumlarını belgelendirmek ve okul 

yönetimine teslim etmek zorundadırlar. Bu durumdaki öğrenciler özür belgesi süresince belgede belirtilen faaliyetlerden 
sorumlu tutulmazlar, sadece teorik bilgilerden sorumlu tutulurlar. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme ve değerlendirme çalışmaları,
• Ders yılı, ölçme ve değerlendirme çalışmalarını tamamlayan iki dönemden oluşur.
• Öğrencilerin başarısı, öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, 

uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projelerden alınan puanlara göre tespit edilir.
• Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama problem çözme ve benzeri 

becerileri ölçen araç ve yöntemler kullanılır.
• Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur.
• Öğretmen, ölçme-değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencilerin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp 

kazanmadığını izler, değerlendirir ve öğrenciye dönüt verir.
• Dersin özelliğine göre her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Tüm sınavlar ortaktır. Yabancı dil derslerinin sınavları 

dinleme, konuşma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı yapılır.
• Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak 

hataları açıklar, e-okul sistemine işler.

SINIF GEÇME
Sınıf geçme ile ilgili koşullar MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nce düzenlenmiştir.
Bir dersin dönem puanı, sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının 

aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Öğrenciye her 
dersten bir dönem puanı verilir. Öğrencinin, ders yılı sonunda 
herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için, iki dönem 
puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem 
puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması 
gerekir.
Ders yılı sonunda, tüm derslerden başarılı olan, başarısız 
dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan 
öğrenciler, doğrudan sınıf geçer. Yıl sonu başarı puanıyla 
başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, 
o dersten/derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçer.
Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta 
başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak 
sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten 
fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Bir dersin 

sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.Sorumluluk Sınavı ders yılı içerisinde yapılan 
yazılı ve/veya uygulamalı sınav esaslarına göre I. ve II. dönemin ilk haftası içinde yapılır.

ÖĞRENCİLERİ YETİŞTİRME VE SINAVLARA HAZIRLAMA KURSLARI
Öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını artırmak ve sınavlara daha iyi 
hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere, her öğretim yılının I. ve II. döneminde, öğrenci velilerimizin istekleri doğrultusunda 
yetiştirme kursları açılmaktadır. Yetiştirme kurslarında, özellikle ders konularına dayalı destekleyici bilgiler verilmektedir. 
Kurs ücretleri, ilgili yönetmelik esaslarına göre belirlenmektedir.
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2015-2016 öğretim yılından itibaren kısmımızda istekli olan 11. 
sınıf öğrencilerimiz için, hafta içi 1 gün 3 saat ve cumartesi 8 
saat olmak üzere haftada 11 saat, 12.sınıf öğrencilerimiz için 
hafta içi, 4 gün 3 saat ve hafta sonu cumartesi 8 saat olmak üzere 
haftada toplam 20 saat, sınavlara daha verimli hazırlanmalarını 
sağlamak amacıyla öğretmenlerimiz tarafından verilecek 
“sınavlara hazırlık kursları” açılmaktadır. Sınavlara hazırlık 
kursları, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı gruplardan oluşmaktadır.

KARNE VE ARA KARNE
Öğrenci karneleri e-Okul sisteminde yer alan puan çizelgeleri 
bilgilerine göre birinci ve ikinci dönem sonunda düzenlenir. 
Karnede başarı, devamsızlık durumu ve sınıf rehber öğretmeninin 
öğrenci ile ilgili görüşlerine yer verilir. Öğrencilere dağıtılan 
karneler geri alınmaz. Ayrıca her iki dönemde de düzenlenen ara karnede “Performans Değerlendirmesi” ölçütlerine göre 
şube ders öğretmenlerince yapılan değerlendirmeler, devam ve disiplin durumu bilgileri ve başarı durumu yer alır. 

ÖĞRETMEN-VELİ GÖRÜŞMELERİ
Eğitim-öğretim çalışmalarında, okul yönetimi-öğretmen-veli-öğrenci işbirliği esastır. Velilerimiz, her öğretim yılı başında okul 
yönetimince belirlenen ve web sayfamızda duyurulan öğretmen–veli görüşmeleri programı çerçevesinde öğretmenlerimizle 
haftalık görüşme yapabilmektedirler. Ayrıca okul müdürlüğünce belirlenen tarihlerde genel veli-öğretmen görüşmeleri 
gerçekleştirilir. Bu görüşmelerde velilerimiz, tüm branş öğretmenleri ile aynı gün görüşme yapabilmektedir.

ULUSAL ve ULUSLARARASI ETKİNLİKLER ve PROJELER
DEBATE CLUB (Politika ve Diplomasi Kulübü): Politika ve Diplomasi Kulübü öğrencileri, eğitim kurumlarının öğrenci 
delegelerinin, ülkelerini ve Birleşmiş Milletler kurumlarını temsil ettikleri eğitsel bir simülasyon olan “Model United Nations 
(MUN, MUNTR, EYP)” kapsamında düzenlenen konferans, panel, çalıştay ve forumlara katılmaktadırlar. Bu konferanslar 
uluslararası nitelikte olup  Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Romanya, Mısır, Suudi Arabistan gibi 
çok farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getirmektedir.2013-2014 yılında 2. Uluslararası Ankara Gençlik Forumu (European 
Youth Parliament-EYP) etkinliği, TED Ankara Koleji Politika ve Diplomasi 
Kulübü’nün organizasyonuyla ve TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nin ev 
sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Etkinlik süresinde Avrupa’da yaşayan 17 farklı 
kültürden, yaşları 16-22 arasında değişen toplam 180 katılımcı, Avrupa’nın 
gündeminde olan sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatırmıştır.
MUN (Model Birleşmiş Milletler): Dünyanın her yerinden üç bin kadar öğrenci 
delegenin bir araya gelerek, Birleşmiş Milletlere üye ülkeleri ve Birleşmiş 
Milletler Kurumları’nı temsil ettikleri bir simulasyondur.
MUNTR (Model Birleşmiş Milletler Türkiye): Türkiye’de her sene Birleşmiş 
Milletler Daimi Temsilciliği’nin katkılarıyla düzenlenen lise ve üniversite 
düzeyindeki öğrencilere açık tamamen öğrenciler tarafından hazırlanan bir 
konferanstır.
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EYP (Avrupa Gençlik Parlamentosu): Gelecek toplumların şekillenmesinde, gençlerin aktif bir şekilde yer almasını sağlamak 
amacıyla tasarlanmış bir forumdur. Okulumuzun Politika ve Diplomasi Kulübü de her yıl düzenlenen Ulusal Seçim Konferansı’na 
katılmakta ve başarılı olan öğrenciler Avrupa Gençlik Parlamentosu’nda yer almaktadırlar.
GENÇ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU: Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi tarafından 2011 yılından beri düzenlenmekte olan 
sempozyuma Türkiye’deki özel okulların ve devlet okullarının öğrenci ve öğretmenleri davet edilmektedir. Sempozyum, Türk 
Edebiyatı ve Dil Anlatım derslerinin işlevini, işlenişini, öğrencilerle ve öğretmenlerle yeniden gözden geçirmeyi, değişik 
yaklaşımların paylaşılması sonucu bu alanda gelişmeyi, yenileşmeyi ve gelişmeyi amaçlamaktadır. 
LİSELER ARASI MATEMATİK GÜNLERİ: Lise Kısmı Matematik Zümremiz tarafından bilimsel bir aktivite çerçevesinde okullar 
arası etkileşimi artırmak, öğrencileri kaynaştırmak, öğrencilere matematiğin farklı yönlerini keyifli bir yarışma ortamı içerisinde 
göstermek ve yeni bakış açıları kazandırmak amacıyla, 2011 yılından beri okulumuzun ev sahipliğinde düzenlenmektedir. 
TÜBİTAK PROJELERİ: Öğrencilerimizi temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını 
yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla, TÜBİTAK  Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı’nca 
her yıl Bilgisayar, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih dallarında 
düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılmalarını sağlamak, Proje Tabanlı Öğretimi esas 
alan okulumuzun amaçlarındandır. Bu yarışmalara önceki yıllarda katılan öğrencilerimizin elde ettikleri başarılar bizleri 
gururlandırmıştır.
PASCH “OKULLAR GELECEĞİN ORTAKLARI” PROJESİ: Goethe Enstitüsü, Yurt Dışı 
Eğitim İşleri Merkezi, Alman Akademik Servisi ve Kültür Bakanları Konseyi’nin 
Pedagojik Değişim Hizmeti Birimi ve dönemin Dış İşleri Bakanı Frank-Walter 
Steinmeier tarafından gerçekleştirilen PASCH “Okullar: Geleceğin Ortakları” 
projesine TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, projenin hayata geçirildiği 2008 
yılından itibaren dahil olmuştur. PASCH girişimi, üye okulların öğrencilerine 
Alman dili ve kültürüyle erkenden tanışmak için cazip olanaklar sunmaktadır. 
Projeler sayesinde, başka ülkelerde Almanca öğrenen öğrenciler, hatta Alman 
öğrenciler bir araya getirilerek etkileşim sağlanmaktadır.
COMENIUS : Ülkemizde, TC. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği 
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın mali destek sağladığı 
Comenius programlarının genel amacı, Avrupa’nın tüm ülkelerinde okullar arası 
işbirliğini teşvik ederek, okul eğitiminin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek, dil öğrenimiyle kültürler arası 
diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmaktır. TED Ankara Koleji Vakfı Okulları olarak okul öncesi, ilk ve ortaöğretim düzeyinde 
başvuruda bulunduğumuz sanat, eğitim, bilim, dil, çevre bilgisi, kültür mirası, vb. konulardaki pek çok proje önerisi kabul 
edilerek gerekli fonlar sağlanmıştır. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz,dahil 
oldukları projelerin üye ortağı olan ülkelerle bir araya gelerek ortak ilgi 
alanlarına göre ekip çalışması içinde proje faaliyetlerini planlamakta ve 
yürütmekte, gerektiğinde iletişim teknolojilerini de kullanarak karşılıklı 
doküman ve bilgi paylaşımında bulunmaktadırlar.
KÜLTÜR SANAT GÜNLERİ : Okulumuzda k12 bütünlüğünde düzenlenmekte 
olan Kültür ve Sanat Günleri'nde öğrencilerimizin yıl boyunca büyük bir özveri 
ile hazırladıkları çalışmalar sergilenmektedir. Konserler, müzikaller, tiyatro ve 
dans gösterileri sahnelenmekte, resim, heykel ve üç boyutlu görsel çalışmalar 
sergilenmektedir.
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KIRINTI EĞİTİM FESTİVALİ: Okulumuzda k12 bütünlüğünde, öğrencilerin 
erdemli davranışlarını öne çıkarmak, yaşama, insana ilişkin farkındalıklarını 
artırmak ve özellikle insan haklarına saygılı, demokrasi bilincine sahip bireyler 
olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla, 2013 yılından beri “Kırıntı Eğitim 
Festivali” düzenlenmektedir. Her yıl belirlenen tema kapsamında okullarımızda 
etkinlikler yapılmakta ve öğrencilerimiz arasında düzenlenen anketlerle eğitim, 
bilim, kültür-sanat ve sivil-toplum dallarında başarılı çalışmalar yapmış isimler 
belirlenerek ödülleri verilmektedir.

SOSYAL ETKİNLİKLER, ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE TOPLULUKLAR

Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve temel ilkelerine 
uygun olarak öğrencilerin Atatürk İlke ve Devrimlerine, ulusal değerlerine bağlı 
yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı 
kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Öğrencide kendine güven ve sorumluluk 
duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda oluşturulan öğrenci kulüpleri 
ve toplulukları ile toplum hizmeti çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda 
katılımcılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve işbirliği temel ilkelerdir.
Sınıf öğretmenleri ile şube rehber öğretmenlerinin yanında, gönüllü veliler 
de sosyal etkinlik çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte 
bulunurlar.
Sosyal etkinlikler kapsamında geziler, yarışmalar, beden eğitimi, izcilik, yayınlar, 
gösteriler, tiyatro çalışmaları, defile, sergi, kermes, müzik ve halk oyunları 

çalışmaları vb. etkinlikler düzenlenir. Okulumuzda etkinlik gösteren öğrenci topluluklarından bazıları şunlardır:
ÖĞRENCİ YÖNETİM KURULU (ÖYK): Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk 
bilincinin geliştirilmesi, seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, katılımcı olma, iletişim kurabilme, 
demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturma becerilenin kazandırılması amacıyla öğretim yılı başında yapılan 
seçimler sonrasında Öğrenci Yönetim Kurulu oluşturulur. Öğrenci Yönetim Kurulu okul yönetimi ile öğrenciler arasında 
öğretim faaliyetlerini zenginleştirecek her türlü çalışmayı planlar ve gerçekleştirir. 
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU (ADT): Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu, genç ve Atatürkçü aydınlar yetiştirmeyi hedefleyen 
TED Ankara Koleji’nde, 2007-2008 eğitim ve öğretim yılında Lise kısmında bir grup öğrencimizin bir araya gelmesiyle Atatürkçü 
Düşünce Topluluğu kuruldu. 
Atatürk’ün “Türk genci devrimlerin ve Cumhuriyet’in sahibi ve bekçisidir.” sözünden hareketle çağdaş Türk toplumunda 
Atatürkçü düşünceyi ve O’nun ilkelerini uygulamak ve yaymak amacıyla çalışmalar yürüten ADT, Atatürk ve Cumhuriyet 
üzerine akademik çalışmalar yürüten isimleri okulumuza konuk ederek öğrencilerimizle buluşturmaktadır. Yakın Türk Tarihi, 
Türkiye’nin iç-dış sorunları ve politikaları üzerine araştırmalar yapan öğrencilerimiz, bu çalışmalardan elde ettikleri birikimleri 
okulumuzda konferanslar vererek arkadaşları ile paylaşmaktadırlar.
İNOVA-TED TOPLULUĞU: İnovasyon Topluluğu’nun hedefi, inovasyona dayalı düşünce tarzıyla topluma yararlı, toplumun 
ihtiyaçlarını karşılayan, kişilerin isteklerine göre oluşturulmuş projeler tasarlamaktır. Bu projelerin yanı sıra düzenlenen 
fuarlar ve yarışmalarla, öğrencilerimizin ‘İnovasyon’ kavramını ve getirilerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin 
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yaratıcılığının desteklenmesi, yenilik ve değişimin öneminin vurgulanması, sürdürülebilir bir ekonominin oluşması için 
yenilikçi tabanlı gençler yetiştirme amaçlarına uygun olarak her yıl okulumuzda 
“Genç İnovatif Girişimcilik Fuarı” düzenlenmektedir. 
TED MÜNAZARA TOPLULUĞU: Öğrencilerimizin takım çalışması içinde dayanışma 
oluşturarak iş yapma becerilerini, araştırma yapma ve araştırdıkları konuda yorum 
yapma ve fikir üretme becerilerini, düşüncelerini doğru şekilde savunabilme ve 
ifade etme yetilerini geliştirmektir. Farklı fikir ve görüşlerin olduğu bir düzlemde 
öğrencilerimizi buluşturmak, öğrencilerimizin aldıkları kararlarla üretimde 
bulunmalarını sağlamak amacıyla, her yıl Münazara Günleri düzenlenmekte, 
ulusal münazara yarışmalarına katılınmaktadır.
ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ: Lise öğrencilerine yönelik olarak Avrupa 
Çevre Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen “Çevrenin Genç Sözcüleri” projesi 
kapsamında öğrencilerimiz bir çevre sorununu ele alarak bu konu ile ilgili çalışma ve araştırmalarını web aracılığıyla projede 
yer alan diğer Avrupa okulları ile paylaşmaktadırlar. 11.sınıf UB programı öğrencilerinin Group 4 çalışmaları sonuçlarından 
yararlanılarak yazılan makaleler değerlendirilir.
GLOBE: Uluslararası bilim kuruluşlarınca desteklenen ve dünya genelinde 15.000 okulun üye olduğu Globe Projesi kapsamında 
öğrencilerimiz yakın çevrelerinde atmosfer, hidroloji ve toprak örtüsüne ilişkin gözlem ve ölçümler yaparak elde ettikleri 
bilimsel verileri web aracılığıyla Globe veri tabanına aktarmaktadırlar. 

SPOR VE SANAT AKTİVİTELERİ
Spor çalışmaları için 
Yerleşkemizde bulunan spor ve sanat tesisleri yaklaşık 25000 metrekareden 
oluşmakta olup  2 büyük spor salonu ile 6 ayrı takımın aynı anda antrenman ve 
beden eğitimi etkinlikleri yapabilecek olanakları sunmaktadır. Tesiste ayrıca açık 
ve kapalı, yarı olimpik yüzme havuzları ve 8 adet tenis kortu bulunmaktadır. 
Sanat çalışmaları için,
3 adet dans ve jimnastik stüdyosu, 9 adet sanat atölyesi (resim, heykel, 
müzik, fotoğraf vb.), 1 adet 750 kişilik amfi tiyatro öğrencilerimizin kullanımına 
sunulmuştur. 
Her öğretim kurumunun en önde gelen amaçlarından birisi öğrencilerin 
potansiyelini performansa çevirecek, yetenek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak, 
spor ve sanatı bir yaşam tarzı haline getirecek donanımlı gençler yetiştirmek ilkesinden hareket eden okullarımızda, spor ve 
sanat çalışmalarının ayrı bir yeri vardır.
Okulumuz basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, kayak, masa tenisi, tenis, yüzme, jimnastik ve bunun gibi bireysel ve takım 
sporlarında kurulduğu günden bugüne kadar elde ettiği başarılarla Türk sporuna öncülük etmiştir. 
Sanatın vazgeçilmez dallarından olan müzik öğretiminde koro, solo, orkestra, enstrüman, müzikal ve bunun gibi performans 
çalışmaları yıl boyunca devam etmekte olup ortaya çıkan ürünler yıl sonunda yapılan etkinliklerle velilerimizin beğenisine 
sunulmakta ve ayrıca il içi ve Türkiye çapında düzenlenen festival, etkinlik ve organizasyonlarda daha geniş kitlelere 
ulaşılmakta ve birçok başarıya imza atılmaktadır. 
Görsel sanatlar alanında ise yapılan resim, heykel, seramik, ahşap, ebru ve bunun gibi performans çalışmaları yıl boyunca 
devam etmekte olup gerek okul içi gerekse okul dışında açılan sergilerde öğrencilerimiz tarafından oluşturulan ürünler 
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sergilenmektedir. Ayrıca sanat alanını meslek olarak seçmeyi planlayan öğrencilerimiz hazırladıkları portfolyolarla yurt içi 
ve yurt dışı üniversitelerden burs imkânları elde etmektedirler.

YAYINLAR
DERS KİTAPLARI-MATERYALLER
Okulumuzun öğretmenleri alanında deneyim, bilgi ve tecrübelerini kurumumuz yayınlarında doğrudan yansıtmaktadır. Türkçe 
ve İngilizce olmak üzere öğretim programlarına uygun olarak yazılan kitaplar TED İktisadi İşletmesinde öğrencilerimizin 
kullanımına sunulmaktadır. (9, 10, 11. sınıf Matematik, 9 ve 10. sınıf Kimya çalışma kitapları vb.)

VELİ BÜLTENİ
Veli-okul iletişimine ve sağlam temellere dayanan bir işbirliğinin önemine inanan okulumuz, velilerimize öğrencilerimiz ve 
eğitim-öğretim faaliyetlerimizle ilgili haberleri, duyuruları iletmek amacıyla Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğümüz 
tarafından periyodik olarak hazırlanan veli bültenleri yayımlamaktadır.

ÖĞRENCİ BÜLTENLERİ
TED Ankara Koleji’nin duyan, gözlemleyen, farkında olan, sorgulayan ve değişime inanan öğrencileri tarafından Türkçe, 
İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde çeşitli bültenler çıkarılmaktadır. The Young Ambassador, Die Welt Des Langues, 
Colligiate, Koleje Yazı Yorum gibi öğrenci bültenleri, öğrencilerin, velilerin okul içi ve dışı etkinliklerden, eğitim dünyasındaki 
gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla yayımlanmaktadır.

KALEM İZLERİ
Okulumuzdaki edebiyat eğitiminin temel amacı, öğrencilerin yaşamı doğru algılayıp, kendilerinin ve başkalarının 
duygu ve düşüncelerini iyi dinleyip, doğru anlamalarını ve yorumlamalarını sağlamaktır. Bu amaçla “Kalem 
İzleri” adı altında yılda bir kez yayımlanan dergimizde, öğrencilerimizin birikimleri sonucu oluşturdukları özgün 
yazılara yer verilmektedir.
 
FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ DERGİSİ (LOGOS)
Öğrencilerimizin Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında eğitim ve öğretim sürecinde elde ettikleri 

bilgi ve becerileri kullanarak ortaya çıkardıkları ürünlerin (makale, güncel yazı, bulmaca, bilimsel ilginç 
bilgiler) konu edildiği çalışmalar yer almaktadır. 

AETERNUM
Lise Kısmı Matematik Zümresi ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan Aeternum, 
matematiğin pek çok yöne açılan gizemli kapılarını okuyucular için aralayarak matematiğin 
sanat, felsefe, müzik gibi farklı alanlarla yoğun ilişkisine dikkat çekmekte ve matematik 
tarihini ve matematikçilerin bilinmeyen yaşam öykülerini okuyucuya aktarmaktadır.

ALMANCA-FRANSIZCA OKUL GAZETESİ
2.Yabancı dil öğrenimini daha zevkli hale getirmek ve öğrencilerin bireysel çalışmalarını sergilemelerine 
olanak sunmak amacıyla Almanca ve Fransızca Zümrelerinin işbirliği ile çıkarılmaktadır.
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DESTEK BİRİMLER

KALİTE VE STRATEJİ GELİŞTİRME 

Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü, TED Ankara Ko-
leji Vakfı Okulları’nda kurumsal gelişimin sürekliliğini sağlamak 
amacıyla kısım ve ilgili bölümlerle işbirliği içerisinde çalışmak-
tadır.
Değişen ihtiyaç ve yenilikler dikkate alınarak kurum çalışan-
larının, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere 
hizmet içi eğitimler düzenlenmesi, “Kalite Yönetimi” çalışmala-
rı kapsamında tüm kurum faaliyetlerinin TS-EN-ISO 9001:2008 
standardına uygun nitelikte yürütülmesi, kurumsal stratejik 
planın işe koşulmasında koordinasyonun sağlanması bölümün 
görevleri arasındadır. Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatör-
lüğü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörlüğü ile işbir-
liği içinde öğrencilerimiz kadar, velilerimizin de eğitim-öğretim 
sürecinin önemli birer parçası olduğu gerçeğinden hareketle 
çeşitli konu başlıkları altında "Veli Seminerleri" düzenlemektedir.

PROGRAM GELİŞTİRME, ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
Program geliştirme, ölçme-değerlendirme uzmanlarımız ve eğitim teknologla-
rımız okullarımızda eğitim-öğretim hizmetinin kalitesini artırmak, öğrenme-öğ-
retme ve ölçme değerlendirme süreçlerinde standardizasyon sağlamak ama-
cıyla öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde görev yapmaktadırlar.
Çağdaş yöntem ve teknikler ışığında öğretim programlarının geliştirilmesi,  öğ-
rencilerin bireysel faklılıklarının dikkate alındığı ve öğrenme sürecine aktif ka-
tılımlarının sağlandığı öğrenme-öğretme süreçlerinin planlanması, öğrencinin 
çok yönlü değerlendirilmesi ve sonuçların geliştirme-izleme amaçlı kullanıl-
masına yönelik çalışmaların yürütülmesi, uzmanlık alanlarına yönelik ihtiyaç 
duyulan konularda seminerler, atölye çalışmaları gerçekleştirilmesi, Kalite ve 
Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde yeni gelişmeler doğ-

rultusunda hizmet içi eğitimlerin planlanması boyutlarında çalışan uzmanlarımız, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları’nın “öğre-
nen okul” anlayışı doğrultusunda hizmet sunmaktadırlar.

BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Bilgi Teknolojileri Müdürlüğümüz, bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek kurumda uygu-
lanabilecek olanları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kurumda yürütülen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar 
donanım ve yazılımın alt yapılarını oluşturmak, Hi-Tech öğrenme ortamlarını geliştirmek ve bunların sürekliliğini sağlamak 
amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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Öğrencilerimiz, web erişimi ve çalışma ortamı sağlanması amacıyla kurulan Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise Kısmı bilgisa-
yar laboratuvarlarından ve kütüphane bilgisayarlarından yararlanmaktadırlar. Okulumuzdaki tüm öğrenci ve personel kayıt-
ları, öğrenci bilgileri, soru bankası, rehberlik bilgileri vb. sistem yazılımları ve “Öğrenci Çalışma Dosyaları” gibi web tabanlı 
yazılımlar, Teknoloji ve Bilişim Sistemleri Müdürlüğümüz tarafından geliştirilerek, bu yazılımların devamlılığı ve güncelliği 
sağlanmaktadır.

OKUL BİLGİ SİSTEMİ
www.tedankara.k12.tr adresinde yer alan “Okul Bilgi Sistemi” (OBS) 
adlı şifreli alandan, sınav değerlendirme bilgileri, ders programı, sınav 
takvimi, haftasonu çalışma yaprakları, proje/performans görevleri, ders 
anlatım videoları, devamsızlık bilgileri, sağlık formu güncelleme, kayıt 
yenileme işlemleri, yemek hareketleri takibi gibi öğrenciye özel bilgilere 
erişilebilmektedir.

WEB SAYFASI
Geniş bir içerikle www.tedankara.k12.tr adresinde hizmet veren kurumu-

muzun resmi web sayfası Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmaktadır. Okulumuzda gerçekleştirilen 
aktiviteler, okulumuzla ilgili gelişmeler ve öğrencilerimizin başarıları, “Haberler” kısmında, güncel olarak velilerimizle ve 
kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Öğrenci ve velilerimiz, eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin önemli duyuruları ise web sayfa-
mızdaki “Duyurular” bölümünden takip edebilmektedirler. 
Web sayfamızda velilerimizin Milli Eğitim Bakanlığı’nın “e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi”ne bağlanabilecekleri bir yönlen-
dirme bulunmaktadır. İlkokul, Ortaokul ve Lise velilerimiz, öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarası ile bu alandan ders 
programı, devamsızlık bilgileri, not bilgileri, sınav ve proje bilgilerine ulaşabilmektedirler.

ÇALIŞMA TAKVİMİ - ZAMAN ÇİZELGESİ
Okullarımızda İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışma Takvimi esas alınarak her öğretim yılı başında kurum içi çalışma takvimi de 
oluşturulur. Öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize 
yönelik çalışmalar iki ayrı takvim şekline dönüştürülür. Ayrıca 
okulumuzun web sayfasında zaman çizelgemizle birlikte velile-
rimizi bilgilendirmek için konulur.

DANIŞMA VE REHBERLİK
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörlüğümüz (PDRK), 
okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim döne-
mi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun 
haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini 
tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, 
mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır.
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Çağdaş rehberlik modellerinden yararlanan uzmanlarımız, okulumuzun ve toplumun gereksinimlerine göre çalışmalarını 
planlamakta, öğrenci merkezli bir yaklaşım içinde ve gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği 
ilkeleri doğrultusunda en iyi hizmet kalitesine ulaşmayı hedeflemektedir.
Oryantasyon çalışmaları, öğrenci tanıma çalışmaları, mesleki rehberlik çalışmaları, psikolojik danışma ve koruyucu bilgi-
lendirme çalışmaları gibi alanlarda hizmet veren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörlüğümüz, bunların yanı sıra 
öğrencilerimizin üniversite ve yüksek öğrenim programları hazırlık sürecinde ve tercih aşamasında isabetli, sağlıklı kararlar 
vermeleri için de profesyonel hizmet sunmaktadır.

YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörlüğü bünyesinde çalış-
malarını yürütmekte olan Yurt dışı Eğitim Danışmanlığı Ofisimiz, yük-
sek öğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen lise öğrencilerimize 
bu konuda danışmanlık hizmeti vermektedir. Yurt dışı yüksek öğrenim 
koşullarının tanıtılması, yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrenci-
lerin belirlenmesi ve gerekli takibin yapılması, burs olanaklarının araş-
tırılması merkezin önde gelen görevlerindendir. Amacı, öğrencilerin 
yüksek öğretim ile ilgili tercihleri aşamasında bakış açılarını genişle-
terek, doğru ve uygun kararları vermelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca 
okulumuzda TED/KANADA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI yürütülmektedir. Değişim programları 
1 aylık ve 1 yıllık süreyi kapsamaktadır. Bu programın amacı öğrenci-
lerimizin Kanada’da lise eğitimi görmelerini, İngilizcelerini geliştirme-
lerini ve karşılıklı kültür alışverişinde bulunmalarını sağlamaktır. Program süresince öğrenciler gönüllü bir ailenin yanında 
kalmakta ve aileye en yakın devlet lisesinde eğitim almaktadırlar. Program çerçevesinde öğrenciler derslerden kredi alma-
makta ve girdikleri derslerden sınavlara alınmamaktadırlar. Programı başarıyla tamamladıklarında kendilerine katılım serti-
fikası verilmektedir. Programı tamamlayan öğrenciler lisemizdeki 
öğrenimlerine devam etmektedirler.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
- KÜTÜPHANE VE DOKUMANTASYON MERKEZİ
Kütüphane Merkezimiz, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul 5. sınıf ve 6-8. 
Sınıf binaları, Lise ve Araştırma Kütüphaneleri’nden oluşmaktadır. 
Kütüphanelerimizin amacı, okulumuzun eğitim ve öğretim prog-
ramlarına etkin bir şekilde katkıda bulunmak, öğrencilerin dersle-
rini olduğu kadar serbest zamanlarını da en iyi şekilde değerlen-
dirmelerine olanak yaratmak, düşünme yeteneğinin geliştirilmesi 
ve bilgi gereksinimlerinin karşılanması için her türlü bilgi kaynağı-
nı sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmaktır.
Kütüphanelerimizin koleksiyonları, kitaplar, süreli yayınlar, da-
nışma kaynakları, notalar, görsel-işitsel materyaller (VCD, video, 
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kaset, poster vb.) ve elektronik (çevrimiçi, çevrimdışı) bilgi 
kaynaklarından meydana gelmekte, koleksiyon, gereksi-
nimler doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir.
Kütüphanelerimiz Pazartesi- Cuma 08.00-17.00 arasında 
hizmet vermektedir. Öğrenciler ders saatleri içerisin-
de şube ders öğretmeninin gözetiminde ve/veya müdür 
yardımcısından belge alarak kütüphaneyi kullanabilirler. 
Derslerini kütüphanede yapmak isteyen öğretmenlerimiz 
randevu alarak kütüphane salonlarını kullanabilmektedir. 
Ayrıca kütüphanelerimize 7/24 web üzerinden de erişim 
sağlanabilmektedir. 

Kütüphane Kullanımı
TED Ankara Koleji öğrencileri okul numaraları ile Kütüpha-
nelere üye olup aşağıda belirtilen koşullarda kütüphanelerden yararlanabilirler.
Öğrenciler açık raf sistemine göre düzenlenmiş kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilirler.
Lise öğrencileri için 5 kitap, 15 gün, 2 ciltli dergi, 1 hafta süreyle
Ortaokul öğrencileri için 2 kitap, 15 gün, 1 ciltli dergi 1 hafta süreyle
İlkokul öğrencileri için ise 1 kitap, 15 gün, süreyle ödünç verilir.
Başka öğrenci tarafından istenmedikçe aynı materyalin süresi iki kez uzatılabilir.
Görsel-işitsel araçlar (CD-ROM, Video vb.), danışma eserleri, dergilerin son sayıları, aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabi-
leceği nitelikteki yayınlar, öğrencilere ödünç verilmez, ancak isteyen öğrenciler bu tür materyali kütüphane içinde kullanabi-
lirler. Ödünç verilmeyen kütüphane materyallerinden fotokopi çektirmek suretiyle de yararlanılabilmektedir. 
Öğrenciler, aldıkları materyali gününde geri vermekle yükümlüdürler. Günü geçmiş materyali geri vermedikçe ya da süresini 
uzatmadıkça başka bir yayını ödünç alamazlar.
Üç kez uyarıldığı halde, uyarılara uymayan öğrencilere tekrar ödünç verme işlemi bir (1) yarı yıl süreyle durdurulur ve iade 
etmediği materyal bedelinin ödetilmesi yoluna gidilir.
Öğrenciler ödünç aldıkları yayınları iyi kullanmakla ve yıpratmadan geri vermekle yükümlüdürler, yeniden kullanıma sunula-
mayacak ölçüde zarar gören materyalin bedeli ilgiliye ödetilir.
Her yıl en geç haziran ayı sonuna kadar öğrenciler üzerlerinde bulunan tüm kütüphane materyalini, kütüphaneye iade et-
mekle yükümlüdürler.

Internet Kullanımı:
Kütüphanelerimizde bilgisayarlar web bağlantıları ile öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Öğrenciler, önceden randevu 
alarak ve form doldurarak, ders aralarında, öğle aralarında ve okul çıkışında bilgisayarlardan yararlanabilirler. 

E-Kaynaklar:
Kütüphanelerimiz tarafından abone olunan veritabanları, yerleşke içinden, kütüphane web sayfası üzerinden herhangi bir 
kullanıcı adı ve şifreye gerek duyulmadan kullanılabilir. Yerleşke dışından kullanılmak istenmesi durumunda kütüphaneleri-
mizden kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir.
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SAĞLIK HİZMETLERİ
Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal 
bakımdan sağlık durumlarını en iyi seviyeye çıkarmak TED 
Ankara Koleji Vakfı Okulları’nın vazgeçilemez hedeflerinden 
biridir. Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise binalarımızda bu-
lunan ünitelerde uzman doktor ve hemşireler tarafından yü-
rütülen sağlık hizmetlerimizin amacı öğrencilerimizin kendini 
sağlıklı, mutlu ve güvende hissettiği bir eğitim ortamının sü-
rekliliğini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda hizmet veren 
Sağlık Hizmetleri Merkezimizce Okullarımızda,
• Koruyucu sağlık hizmetleri,
• Geliştirici sağlık hizmetleri,
• Tedavi edici sağlık hizmetleri,
• Acil sağlık hizmetleri,
• Rehabilite edici sağlık hizmetleri,
• Çevre Sağlığı ve Sanitasyon hizmetleri verilmektedir.
Tam zamanlı olarak görev yapan Sağlık Hizmetleri personelimiz, okulumuzda eğitim öğretimin verildiği zaman dilimlerinin 
dışında sürdürülen sosyal ve kültürel etkinlikler sırasında da hizmet vermektedir. Okul sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleş-
tirmek ve geliştirmek üzere çalışmalar yürüten kurumumuzda ayrıca, okulumuzun il merkezine olan uzaklığı da göz önünde 
bulundurularak acil durumlarda yararlanılmak üzere tam donanımlı bir acil ambulansı, bir acil tıp doktoru, bir paramedik ve 
ambulans şoföründen oluşan acil ekibiyle birlikte 07.50-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ayrıca hafta sonları da 
ihtiyaç ve etkinlik programları dahilinde kesintisiz acil sağlık hizmeti ve hospitalizasyon gerçekleştirilmektedir.

Öğrenci Sağlık İşlemleri
Okula yeni başlayan tüm öğrenciler, okul doktoru tarafından sağlık muayenesinden geçirilir ve okulumuzdaki öğrenim süre-
since öğrencilerin sağlık takipleri yapılır.
Öğrencilere ait özel ve/veya takip gerektiren sağlık sorunlarının ilgili sağlık birimlerine (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul veya Lise 
revirleri) bildirilmesi zorunludur, (örneğin: şeker hastalığı, sara, alerjik sorunlar, sürekli ilaç alımını gerektiren durumlar gibi.)
Okul saatleri içerisinde rahatsızlanan öğrencilerimiz, ilgili müdür yardımcılarından alacakları sevk belgesi ile okul doktoruna 
yönlendirilirler. Okul doktoru, öğrencinin tedavisini tamamladıktan sonra sevk belgesinde öğrencinin durumunu belirtir ve 
ilgili müdür yardımcısını bilgilendirir. Öğrenciler bu sevk belgesinin kendilerine verilen bir nüshasını velilerine iletmekle yü-
kümlüdürler. Okul doktoru gerek gördüğü takdirde öğrenciyi bir sağlık kuruluşuna sevk edecek olursa durumu, öğrenci velisi 
ve ilgili müdür yardımcısına bildirir.
Öğrenci ile ilgili sağlık bilgilerinin tümü günlük olarak Okul Bilgi Sistemi (OBS)'deki sağlık bilgileri kısmına kaydedilir.
Herhangi bir özel doktordan veya sağlık kuruluşundan rapor alan öğrencilerimiz, özrünü takip eden beş iş günü içerisinde 
alınan raporu okul doktoruna ulaştırmalıdırlar.

Çevre Sağlığı Ve Sanitasyon Hizmetleri
Okul sağlığı, öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenli okul yaşamının 
sağlanması ve sürdürülmesi çalışmalarının tümü olarak tanımlanırken bunun içerisinde "Sağlıklı Okul Çevresi" ayrıca bir 
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önem taşımaktadır. TED Ankara Koleji Vakfı Okulları çevre sağlığı ve sanitasyon hizmetlerini Sağlık Merkezimizin öncülüğün-
de, bir ekip anlayışı içerisinde diğer birimlerle ve gerektiğinde okul dışı kurumlarla ilişkilenerek sürdürmektedir
Çevre sağlığı ve sanitasyon hizmetleri içerisinde değerlendirdiğimiz çalışmalarımızın bir kısmını sizlerle paylaşmak istedik.
İçme ve kullanma sularının fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizleri periyodik olarak yapılmaktadır. Okul çoğrafyası içe-
risindeki değişik noktalardan alınan su örnekleri T.C. Sağlık Bakanlığı İl Halk Sağlığı Laboratuvarı Müdürlüğü'ne analize 
gönderilmekte, sonuçlar web sayfamızda yayınlanmaktadır.
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları'nın çevre sağlığına verdiği önem okul binalarının iç ortamlarının dışında ve hemen yanı 
başında olan çevre düzenlemesini de kapsamaktadır. Yeşil alanlarımız, bitki örtümüz geliştirilerek zenginleştirilirken bu alan-
ların bakım işleri içerisinde, kaliteli toprak ve gübreleme sırasında Kampüs etrafından gelebilecek olan arılara karşı öğrenci 
ve de çalışanlarımızı korumaya yönelik olarak Kampüs çevresinde gerekli mesafede bal kapları/bal kafesleri yerleştirilmiştir. 
Buradaki amaç, doğa ile bir bütün olan arıları öldürmeden uzaklaştırmak iken esas amacımız ise öğrenci ve çalışanlarımızın 
arılar tarafından sağlıklarının tehdidini önlemektir. 
Okullarımızda eğitim-öğretim görmekte olan öğrencilerimiz ve çalışanlarımız okulumuz tarafından organize edilen ve yemek-
hanelerde gerçekleştirilen öğle yemeği hizmetlerinden, kantin hizmetlerinden faydalanmaktadır. Gıda ve gıda çeşidi  işlerle 
ilgilenen, gıda üretiminde ve sunumunda bulunan müstecir firma çalışanlarının sağlık kontrolleri (aktif tbc ve portör), muaye-
neleri ilgili müstecir firma yetkilileri ile beraber paylaşılmakta ve denetlenmektedir. Bu konu ile ilgili düzenli aralıklarla "Okul 
Sağlık Gezisi" gerçekleştirilmekte ve bu sonuçlar raporlandırılmaktadır.

OKUL AİLE BİRLİĞİ
Okul Aile Birliği velilerimiz, öğretmenlerimiz ve okulumuz arasında işbirliğini sağlamak, okulun amaç ve eğitim ilkeleri ile, 
eğitim etkinlikleri hakkında velilerimizi aydınlatmak, öğrencilerin başarıların artırılmasını ve okul kurallarına uymalarının sağ-
lanması için çalışmalarda bulunmaktır. 

KİTAP-KIRTASİYE-OKUL KIYAFETİ
Okulumuzda okutulan Türkçe ve yabancı dil ders kitapları ve 
yardımcı ders kitapları (İngilizce, Almanca ve Fransızca), ders-
lerde kullanılacak defterler, okul ve spor kıyafetleri, TED Ankara 
Koleji İncek Kampüsü'nde bulunan TED İktisadi İşletmesi Satış 
Mağazası’nda satışa sunulmaktadır. Eğitim döneminde kullanı-
lacak olan Türkçe ve yabancı dil ders ve yardımcı ders kitapları 
ile defterlerin listeleri öğretim yılı başlamadan önce web sayfa-
mızdan ilan edilir ve daha sonra bu materyallerin satışına başla-
nır. Ayrıca, okul ve spor kıyafetleri ile Kolej armaları, Kolej armalı 
hediyelik eşya satışı öğretim yılı boyunca TED İktisadi İşletmesi 
Mağazasında devam etmektedir.
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ANAOKULU OKUL KIYAFETLERİ
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İLKOKUL OKUL KIYAFETLERİ
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ORTAOKUL OKUL KIYAFETLERİ
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LİSE OKUL KIYAFETLERİ
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YEMEK HİZMETLERİ
Okullarımızda yemek hizmetleri, anlaşmalı özel firmalar tarafından ve-
rilmektedir ancak öğrencilerimizin sağlığı ile ilgili en önemli konulardan 
birinin beslenme olduğu bilinciyle Müdür Yardımcılarımız, Okul Dokto-
rumuz ve Diyetisyenlerimiz oluşan bir komisyon tarafından periyodik 
olarak denetlenmektedir. 
 Kampüsümüz içerisinde, tabldot hizmeti veren yemekhaneler, değişik 
konseptlerde ürün sunan çeşitli kafeler, hızlı tüketim birimleri ve pasta-
neden oluşan geniş bir yelpazede hizmet sunan mekanlar, öğrencileri-
mizin sadece yemek ihtiyaçlarına değil; dinlenme ihtiyaçlarına da cevap 
verebilecek kalite ve modernlikte dizayn edilmiştir.
Okullarımızda öğrencilerimizin beslenmesine yönelik olarak sağlanan 
yemekhane, kafeterya ve kantin hizmetlerinde akıllı kart sistemi uygu-
lanmaktadır. Öğrencilerin para taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran 
bu sistemden gerektiği şekilde faydalanabilmesi için, bu sistem ile ilgili olarak velilerimizin yapması gereken bir takım işlem-
ler vardır. 
Akıllı Kart Sisteminde her öğrencinin ad, soyad ve okul numarasının yer aldığı kendine ait bir akıllı kartı bulunmakta ve öğren-
ciler bu karta yapılan yükleme bedeli kadar ve velilerimizin kullanım seçimleri doğrultusunda harcama yapabilmektedirler. 
Bu hizmet için yemek bedellerinin firmaya ait banka hesap numaralarına ödenmesi ve bu ödemenin öğrencilerimizin akıllı 
kartlarına yüklenmesi gerekmektedir. 
Kartlara söz konusu yükleme işleminin yapılması esnasında öğrencimizin,
• Yalnızca tabldottan yararlanması isteniyorsa tabldot hesap numaralarına,
• Yalnızca kantin, cafe, pastane, hızlı tüketim ve vending makineleri hizmetlerinden yararlanması isteniyorsa kantin hesap 

numaralarına,
• Herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın tüm hizmetlerden faydalanabilmesi için serbest hesap numaralarına,
• Veya her bir seçenekten yatırılan tutar kadar yararlanabilmesi için ilgili hesapların her birine,
belirlenecek tutarlarda ücret yatırılması gerekmektedir. 
Velilerimiz isterlerse tabldot, serbest ve kantin seçenekleri arasında talimat ile transfer yapabilmektedirler. Velilerimiz, öğ-
rencilerin akıllı kartlarından yaptıkları harcamaları, www.tedankara.k12.tr adresinde yer alan “Okul Bilgi Sistemi”ndeki, “Ye-
mek Hareketleri” bölümünden takip edebilmektedir.
Öğrencilerimizin kartını kaybetmesi durumunda, iletilen bilgi doğrultusunda kartı kullanıma kapatılmakta, yeni kart çıkartılana 
kadar öğrencilerimize kredi temin edilmektedir. Öğrencinin okula gelmemesi veya herhangi bir nedenle tabldottan yararlan-
maması durumunda karta yüklenen kredi bir sonraki kullanıma devredilmektedir.
Dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılması ve öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerinin sağlanması için, Anaokulu, 1-5 
sınıf öğrenci velilerinden yemek ücretleri peşin tahsil edilmekte ancak öğrencinin okula devam etmediği günlerdeki yatırılan 
meblağ, bir sonraki aydan mahsup edilmektedir. Anaokulu ve 1-5. sınıflardaki öğrenciler tabldot hizmetinden yararlanırken 
akıllı kart kullanmazlar. Ancak 1-5. sınıflardaki öğrencilerimiz, kantinden ve vending makinelerinden yararlanırlarken kart-
larını kullanmaları gerekmektedir.
Anaokulumuzda, beslenme uzmanları tarafından çocukların yaş özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan yemek 
listeleri kapsamında gün içinde üç beslenme saati (kuşluk, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı) bulunmaktadır. Öğle Yemeğini A1 
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ve A2 sınıfları iki ayrı oturumda, Anaokulumuzun yemekhanesinde yemektedir. Kuşluk ve ikindi kahvaltıları sınıflarda yapıl-
maktadır. Velilerimiz yemek hizmetleri ve yemek ücreti ödeme şekilleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.bcckolejimyemek.com 
adresinden ulaşabilirler.

ULAŞIM
Okula ulaşım veli tarafından sağlanmaktadır. Öğrenci velileri istemeleri halinde, çocuklarını herhangi bir okul servis aracı 
işleteni ile anlaşarak da taşıtabilirler. Bu servisler de okul kurallarına uymak zorundadırlar. 
Kampüse giren tüm araç sürücülerinin mevzuat hükümlerine, kampüs içinde okul kurallarına uymaları ve güvenliği tehlikeye 
atacak davranışlardan kaçınmaları zorunludur. 
Öğrencilerimizin ulaşım konusunda uymaları gereken kurallar vardır. Sorumlulukları yerine getirmede davranışa yönelik ön-
lemlerin çok büyük bir rolü olduğu düşüncesiyle öğrencilerimizin eğitiminde siz Sayın Velilerimizin titiz desteğinin sağlanması 
beklenmektedir.

BU NEDENLE VELİLERİMİZ, 
• Öğrenci servisi ile ilgili kural ve düzenlemeleri bilmelidirler.
• Çocuklarının kuralları ve düzenlemeleri anlamasına yardımcı olmalı ve uymaları konusunda desteklemelidirler.
• Çocuklarının hareketlerinden sorumlu olduklarının bilincinde olmalıdırlar. 
• Çocuklarının davranışlarını olumlu şekilde geliştirmeye etki etmelidirler. 
• Çocuklarının güvenli yolculuk bilgilerini geliştirmelidirler. 
• Çocuklarının araca binerken ve indikten sonra karşıdan karşıya geçme bilgilerini pekiştirmelidirler. 
• Çocuklarının diğer yolcuların haklarına ve güvenliklerine saygı duymaları gerektiği bilgisini pekiştirmelidirler. 
• Sürücü veya yolcu konumunda oldukları süreçte, çocukları için rol modeli olduklarını dikkate alarak davranmaları ge-

rektiğini bilmelidirler. 
• Servis araçlarını, sürücü ve rehberi sürekli denetlemeli, uyarmalı, tespit ettikleri aksaklıkları resmi birimlere ve bunların 

bağlı oldukları odalara yazılı olarak bildirmelidirler. 
• Servis aracının plakasını ve sürücünün cep telefonunu bilmelidirler. 
Öğrencilerin haklarını ve güvenliklerini korumak ve düzeni sağlamak amacıyla konulan ve öğrencilerimizin uymaları gereken 
servis kuralları aşağıda sıralanmıştır. 

BUNA GÖRE ÖĞRENCİLER,
• Servis sürücüsünün ve rehberin gözetimi altında olduğundan sürücünün ve rehberin talimatlarına uymalıdırlar. 
• Durağa ya da servisin kendisini alacağı bekleme yerine servis saatinden 5 (beş) dakika önce gelmelidir. 1-5. sınıf öğren-

cileri servisten inişi sırasında velisinin karşılaması gereklidir. Veli öğrenciyi araçtan teslim almayacaksa bunu yetkililere 
yazılı olarak bildirmelidir.

• Kaldırımda aracın duracağı yerden güvenli bir mesafede (3-5 adım) geride beklemelidir. 
• Aynı noktada birden fazla öğrenci araca binecekse düzgün bir sıra halinde beklemelidirler. 
• Araca biner binmez önceden belirlenmiş veya boş bir yere oturmalı ve emniyet kemerini takmalıdırlar.
• Aracın koridor ve çıkışlarını eşyalarını koyarak kapatmamalıdırlar. 
• Araç sürücüsüne, rehbere ve arkadaşlarına saygılı davranmalı, kaba ve küfürlü konuşmamalı, diğer yolcuların haklarına 

ve güvenliğine saygı göstermelidirler. 
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• Aracın içinden dışarıya, dışarıdan içeriye ve içerde birbirlerine bir şey atmamalı; ellerini, kollarını, başlarını veya vücu-
dunun başka bir kısmını camdan çıkarmamalıdırlar. 

• Yanlarında taşıyabilecekleri kadar eşya bulundurmalı, sivri uçlu, kesici tehlikeli eşyalar getirmemelidirler.
• Soluk borusunun tıkanmasına bağlı yaşamsal risk içermesi nedeniyle araç seyir halindeyken herhangi bir şey yiyip iç-

memeli, sakız çiğnememelidirler. 
• Belirlenmiş duraklar haricinde inip  binmemelidirler. 
• Araç tamamen durmadan yerlerinden kalkmamalıdırlar. 
• Caddeden karşıya geçeceklerse aracın ön tarafından karşıya geçmelidirler. 
• Araca binerken ve inerken sürücünün kendilerini gördüğünden emin olmalıdırlar.
Ulaşım kurallarına uymayan ve gerek sürücü gerekse yetkililer tarafından uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sür-
dürmeye devam eden öğrencileri, hiçbir servis aracı kabul etmeyeceği gibi bu davranışların devam etmesi halinde öğrenci 
hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılır.

DANIŞMA VE GÜVENLİK
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Kampüsü içerisinde,   öğrencilerimizin, ça-
lışanlarımızın, velilerimizin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yü-
rütülen güvenlik hizmetleri kapsamında, okul ve çevresinde, 9 ayrı noktada 
görev yapan 41 Özel Güvenlik Görevlisi bulundurulmaktadır. Böylece Kampüs 
24 saat kesintisiz kontrol altında tutulmaktadır.  Bunun yanı sıra yine okul bi-
nalarımız ve çevresi farklı noktalarda konuşlanmış 119 adet kamera ile gece 
gündüz izlenmektedir.
Velilerimiz kampüse araçlarıyla gelişlerinde kendilerine, Danışma ve Güvenlik 
Koordinatörlüğü tarafından kayıt sırasında ücretsiz olarak verilen Araç Pul-
ları ile giriş yapabilmektedirler. Araç Pulu olmayan ve ziyaret maksatlı gelen 
araçlardan Kampüs girişinde araç ruhsatlarını bırakmaları istenmekte ve 
kendilerine "Ziyaretçi Araç Giriş Kartı" verilmektedir. Okul binalarına girişlerde ise kimliklerini bırakmaları istenmekte ve bu 
defa da kendilerine "Ziyaretçi Kartı" verilmektedir. Her kısımdan velilerimizin okul koridorlarında her ne sebeple olursa olsun 
bulunmasına izin verilmemektedir. Ziyaretçilerin yanlarında getirdikleri paket, poşet ve çantalar kontrol edilip müracaat me-
murluğunda ziyaret sonuna kadar bekletilmektedir.
Öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförleri ve sorumluları kampüs içinde ve dışında kurallara uymaları ve dikkatli olmaları 
konusunda sürekli uyarılmaktadırlar. Okullarımızın çevre güvenliği, Gölbaşı İlçe Em-
niyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayişten sorumlu polis ekipleri tarafından kontrol 
edilmektedir.

OKUL MÜZESİ
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları’nın kuruluş yılı olan, 1931’den günümüze kadar ki 
tarihsel birikimini gelecek kuşaklara aktaran “Okul Müzesi”, İncek Kampüsü’nde, 
idari bina zemin katında bulunmaktadır. 21 Mayıs 2008 tarihinde açılan Okul Müzesi, 
TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 25.07.2008 tarih ve 137703 sayılı oluru ile 
“Özel Müze” statüsü kapsamına alınmıştır.
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Okul Müzesi’ne girmeden önce ziyaretçileri, 
1937’den 2005 yılına kadar kullanılmış olan, 
Ziya Gökalp Caddesindeki okul binalarının 
orijinaline sadık kalınarak yapılmış maketi 
karşılamaktadır. Müzeye girildiğinde göze 
çarpan fotoğraflardan ilki, 1938 yılında öğren-
cimiz olan Semra Baydar’ı, 19 Mayıs Stadyu-
munda, Gençlik ve Spor Bayramı töreni sıra-
sında, TED rozetini Ata’nın ceketine takarken 
gösteren büyük boy fotoğraftır. 

Müzede çeşitli temalardan oluşmuş galerilerde geçmişten günümüze okul, etkinlik, öğ-
retmen, öğrenci fotoğrafları, temsili sınıf, önemli tarihi vesikalar, diplomalar, belgeler, 
ders ve ofis aletleri, müzik aletleri, el yazması notalar ve spor köşesi yer almaktadır.
Özellikle okula yeni başlayan öğrencilerimizin, okulumuzun tarihini öğrenmeleri için 
gezi programları düzenlenmektedir. Ayrıca müzemize veliler, mezunlar ve başka okul-
lardan gelen öğrenci grupları yoğun ilgi göstermektedir. Müzemiz, hafta içi  8:00-16:00  

saatleri arasında, ücretsiz olarak isteyen herkesin ziyaretine açıktır.

KAYIT YENİLEME VE MALİ SORUMLULUKLAR
Kayıt yenileme işlemleri, her yıl velilerimize bildirilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda uygulanan 
kayıt yenileme sistemimize göre, öncelikle öğrenci-veli bilgilerinin her kayıt yenileme döneminde Öğrenci Bilgi Formu aracı-
lığıyla web üzerinden güncellenmesi gerekmektedir.
Bilgi formunun güncellenmesi sırasında alınan randevu veya belirlenen takvim çerçevesinde velilerimizin, bizzat okula gele-
rek kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.
Öğrenci bilgi formundaki bilgileri veliden istenilen dönemde yenileme, öğrenciye ve veliyle verilen hizmetlerin sağlıklı işleyişi 
açısından çok büyük önem taşımaktadır. Gerekli durumlarda veliyle iletişime geçilebilmesi için özellikle telefon, e posta ve 
adres bilgilerinizin doğruluğu önemlidir.
Velilerimizle ilgili veli, adres ve telefon numarası vb. bilgilerde yıl içerisinde meydana gelen değişikliklerin Okul Müdürlüğüne 
yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Mali yükümlülükleriniz ise ilk kayıt sırasında imzalanacak ayrı bir sözleşme ile belirlenmektedir. İmzalanacak olan bu sözleş-
me öğrencinin okulumuzda eğitim gördüğü sürece geçerli ve tarafları bağlayıcı olmaktadır.
Okul, veliye yazılı duyurmak şartı ile tek taraflı olarak sözleşme şartlarında değişiklik yapabilir. Gerek ilk kayıt, gerekse kayıt 
yenileme sırasında belgelerin eksiksiz ve tam olarak düzenlenmesi ve okul ücretini taksitle ödeyecek olan velilerce bankada 
kredili mevduat hesabı açtırılması gerekmektedir. Hesabın açılmaması, belgelerin eksik olduğunu gösterir. Eksiklik veliye ya-
zılı olarak bildirilir ve verilen süre içinde gidermesi istenir. Davete uyulmaması halinde, öğrencinin okuldan kaydının alındığı 
ve yeni öğretim döneminde öğrencinin okulumuz ile ilişkisinin kalmadığı kabul edilmiş sayılır. Okul, bu durumda öğrenciden 
boşalan kontenjanı dilediği gibi doldurmakta serbesttir. Kayıt yenilemelerinin Okulun belirlediği tarihler arasında yapılma-
ması durumunda, geç ödenen peşin, peşinat ve taksit tutarlarına gecikilen her gün için Vakıf Yönetimi'nce belirlenen ve ilan 
edilen oranda vade farkı tahakkuk ettirilerek peşin, peşinat ve taksitleriyle birlikte tahsil edilir.
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