
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 ÖĞRETİM YILI 

TED KOCAELİ KOLEJİ                   

ÖZEL ANADOLU LİSESİ 

ÖĞRENCİ KAYIT KABUL KILAVUZU 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 

Bu kılavuz, TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini 

bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.  

Mevcut Öğrencilerin Kayıt Yenileme Süreci      

9. sınıf için kontenjan önceliği 2017-2018 öğretim yılında okulumuzun 8. sınıfında öğrenim gören 

öğrencilerimizde olacaktır. 

10. sınıf için, kontenjan önceliği 2017-2018 öğretim yılında okulumuzun 9. sınıfında öğrenim gören 

öğrencilerimizde olacaktır. 

NOT: 2017-2018 Öğretim Yılında TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 9. sınıf 

öğrencileri için kayıt süreci Okulun diğer mevcut öğrencileri ile aynıdır ve daha önce Okulun resmi 

web sayfasında yayımlanmıştır.  

 

2017- 2018 Öğretim Yılında TED Kocaeli Özel Ortaokulu’nda Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencileri için 

Kayıt Süreci: 

1. 2017 - 2018 öğretim yılında okulumuzun 8. sınıfında öğrenim gören öğrencilerimizin lise kayıtlarının                    

8 Haziran 2018 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu tarihten sonra kayıt yaptırmak isteyen                       

8. sınıf öğrencilerimizin lise kayıtları boş kontenjan olması durumunda yapılacaktır. 

2. 8 Haziran 2018 tarihi mesai bitimine kadar kaydını yenilememiş öğrenciler, aday öğrenciler ile aynı                     

kayıt-kabul koşullarına sahiptirler. MEB Merkezi Sınavı sonuçlarına göre okul yönetimi tarafından ilan 

edilen taban puan ve/veya yüzdelik dilimini sağlamaları durumunda kayıt hakkı kazanırlar. 

3. Kayıt yenilemiş fakat tayin sebebi ile il değiştirmek zorunda kalmış veya devlet okuluna kayıt yaptırmış 

olan velilerin durumlarını belgelemeleri durumunda öğrencinin kaydı iptal edilir. Belirtilen durumların 

haricinde kaydını iptal etmek isteyen velilere öğretim ücreti bedelinin %10’u dışındaki kısmı iade edilir.  

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56. maddesine göre, eğitim ve öğretim yılı başlamadan 

kurumumuzdan ayrılanlara, öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin %10 dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı 

başladıktan sonra kurumumuzdan ayrılanlara ise öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin %10’u ile öğrenim 

gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı öğrenci veli/vasisine iade edilir. 

4. Başarı bursları 2 Haziran 2018 tarihinde MEB tarafından yapılacak merkezi sınav sonuçlarına göre verilir. 

Merkezi sınava girmeyen öğrencilere başarı bursu verilmez. 

ÖNEMLİ NOT: Öğrencinin başarı bursu alabilmesi için 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki İngilizce, Matematik, 
Türkçe derslerine ait yılsonu notlarının aritmetik ortalamasının 100 üzerinden en az 85 olması 
beklenmektedir. Öğrenci ön koşul olarak beklenen akademik performans ve üzerine sahipse MEB 
Merkezi Sınav sonucuna göre burs alabilecektir. 



 

 

 

 

 

 

5. Okul yönetimi tarafından belirlenen başarı burslarının geçerli olduğu kayıt tarihleri arasında kayıt işlemini 

tamamlamayan öğrenciler burs hakkını kaybeder. Başarı bursları ve geçerlilik süresi okulumuz web 

sayfasından duyurulur ve takibinden öğrenci velisi sorumludur. 

6. BİY Programına öğrenci seçimi Genel Merkez tarafından belirlenen takvime göre yapılır.   

7. BİY (Bilim İnsanı Yetiştirme) Programına en fazla 24 öğrenci alınır. Okul yönetimi tarafından bu sayı 24 

öğrenciden az olacak şekilde de belirlenebilir. 

8. Hakkında disiplin işlemi yapılmış ve cezası e-okula işlenmiş öğrencilerin liseye geçiş hakkı yoktur. 

9. Doğrudan sınıfını geçememiş öğrencilerin liseye geçiş hakkı yoktur.  

10. Okul Kayıt Komisyonu tarafından akademik performansı ve disiplin açısından değerlendirilen ve uygun 

bulunmayan öğrencilerin liseye geçiş hakkı yoktur. 

11. Kayıt tarihleri okulumuz web sayfasından duyurulacaktır. Bu tarihler veliler tarafından takip edilecektir. 

Takip edilmeyen tarihler sebebiyle oluşacak olumsuz durumlarla ilgili olarak okulun hiçbir sorumluluğu 

olmayacaktır. 

12. Kademe geçişlerinde TEB Bursu ve Yetenek Bursu haricinde diğer burslar (MEB, Başarı Bursu, vb.) 

düşer.  

13. 2017-2018 Öğretim Yılında TED Kocaeli Ortaokulundan mezun olmuş öğrencilere mezuniyet 

derecelerine göre aşağıda belirtilen başarı bursları 8 Haziran 2018 tarihine kadar kesin kayıt yaptırmaları 

durumunda verilir. 

Okul birincisine - %100 

Okul ikincisine - %90 

Okul üçüncüsüne - %80  

14. Kayıt yenileme işlemleri mevcut öğrencilerimiz için aşağıda belirtilen tarih aralığında yapılacaktır. 

26 Şubat-17 Mart 2018  - %4 erken kayıt indirimi 

19 Mart-7 Nisan 2018  - %2 erken kayıt indirimi 

9 Nisan-8 Haziran 2018 

 

Aday Öğrencilerin Kayıt Süreci  

2017-2018 Öğretim Yılında TED Kocaeli Özel Ortaokulu’nda Öğrenim Görmemiş Olan Aday 9. Sınıf 

Öğrencileri İçin Kayıt Süreci:  

1. Aday öğrenciler Genel Merkez tarafından hazırlanan TED Okulları Giriş Sınavı sonuçları ve/veya MEB 

tarafından yapılacak olan Merkezi Sınav sonuçları ve PDR uzmanları ile yapılan gözlem ve görüşme 

sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanırlar. 

2. 18 Mart 2018 tarihinde Genel Merkez tarafından hazırlanan TED Okulları Giriş Sınavı yapılacaktır. 

3. Aday öğrenciler için 16 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar sınav giriş başvuruları alınacaktır. 



 

 

 

 

 

 

4. 28 Mart 2018 tarihinden sonra aday öğrenciler PDR uzmanları ile yapılacak olan gözlem ve görüşme için 

okulumuza davet edileceklerdir. 

5. TED Okulları Giriş Sınavında başarılı olmuş ve/veya Merkezi Sınavda okul tarafından belirlenmiş taban 

puanı almış ve PDR uzmanları ile yapılan gözlem ve görüşme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanmış 

öğrenci velilerine bilgi verilecek ve okul tarafından belirlenen tarih aralığında kayıt işlemleri için okula 

davet edilecektir.  

6. TED Okulları Giriş Sınavında birinci olmuş öğrenciye %75 başarı bursu verilir. 

7. TED Okulları Giriş Sınavına göre kayıt hakkı kazanmış öğrenciler için aşağıda belirtilen tarih aralığında 

belirtilen oranlarda erken kayıt indirimi uygulanır. 

09-20 Nisan 2018 - %4 

24 Nisan-4 Mayıs 2018 - %2 

8. Okul tarafından belirtilen tarih aralığında kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını ve varsa başarı 

bursunu kaybeder. Kontenjan yeni kayıtlara açılır. 

9. Kayıt yaptırmış fakat tayin sebebi ile il değiştirmek zorunda kalmış veya devlet okuluna kayıt yaptırmış 

olan velilerin durumlarını belgelemeleri durumunda öğrencinin kaydı iptal edilir. Belirtilen durumların 

haricinde kaydını iptal etmek isteyen velilere öğretim ücreti bedelinin %10’u dışındaki kısmı iade edilir.  

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56. maddesine göre, eğitim ve öğretim yılı başlamadan 

kurumumuzdan ayrılanlara, öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin %10 dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı 

başladıktan sonra kurumumuzdan ayrılanlara ise öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin %10’u ile öğrenim 

gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı öğrenci veli/vasisine iade edilir. 

 

10. Başarı bursları 2 Haziran 2018 tarihinde MEB tarafından yapılacak merkezi sınav sonuçlarına göre verilir. 

Merkezi sınava girmeyen öğrencilere başarı bursu verilmez. 

ÖNEMLİ NOT: Öğrencinin başarı bursu alabilmesi için 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki İngilizce, Matematik, 
Türkçe derslerine ait yılsonu notlarının aritmetik ortalamasının 100 üzerinden en az 85 olması 
beklenmektedir. Öğrenci ön koşul olarak beklenen akademik performans ve üzerine sahipse MEB 
Merkezi Sınav sonucuna göre burs alabilecektir. 

 

11. Okul yönetimi tarafından belirlenen başarı burslarının geçerli olduğu kayıt tarihleri arasında kayıt işlemini 

tamamlamayan öğrenciler burs hakkını kaybeder. Başarı bursları ve geçerlilik süresi okulumuz web 

sayfasından duyurulur ve takibinden öğrenci velisi sorumludur. 

12. BİY Programına öğrenci seçimi Genel Merkez tarafından belirlenen takvime göre yapılır.   

13. BİY Programına en fazla 24 öğrenci alınır. Okul yönetimi tarafından bu sayı 24 öğrenciden az olacak 

şekilde de belirlenebilir. 

14. Kayıt tarihleri okulumuz web sayfasından duyurulacaktır. Bu tarihler veliler tarafından takip edilecektir. 

Takip edilmeyen tarihler sebebiyle oluşacak olumsuz durumlarla ilgili olarak Okulun hiçbir sorumluluğu 

olmayacaktır. 

   



 

 

 

 

 

 

2017-2018 Öğretim Yılında TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesi’nde Öğrenim Görmemiş Olan Aday 

10. Sınıf Öğrencileri İçin Kayıt Süreci:  

1. Aday öğrenciler Genel Merkez tarafından hazırlanan TED Okulları Giriş Sınavı sonuçları ve PDR 

uzmanları ile yapılan gözlem ve görüşme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanırlar. 

2. 18 Mart 2018 tarihinde Genel Merkez tarafından hazırlanan TED Okulları Giriş Sınavı yapılacaktır. 

3. Aday öğrenciler için 16 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar sınav giriş başvuruları alınacaktır. 

4. 28 Mart 2018 tarihinden sonra aday öğrenciler PDR uzmanları ile yapılacak olan gözlem ve görüşme 

için okulumuza davet edileceklerdir. 

5. TED Okulları Giriş Sınavında başarılı olmuş ve PDR uzmanları ile yapılan gözlem ve görüşme 

sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanmış öğrenci velilerine bilgi verilecek ve okul tarafından belirlenen 

tarih aralığında kayıt işlemleri için okula davet edilecektir.  

6. TED Okulları Giriş Sınavında birinci olmuş öğrenciye %25 başarı bursu verilir. 

7. TED Okulları Giriş Sınavına göre kayıt hakkı kazanmış öğrenciler için aşağıda belirtilen tarih 

aralığında belirtilen oranlarda erken kayıt indirimi uygulanır. 

09-20 Nisan 2018 - %4 

24 Nisan-4 Mayıs 2018 - %2 

8. Okul tarafından belirtilen tarih aralığında kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını ve varsa başarı 

bursunu kaybeder. Kontenjan yeni kayıtlara açılır. 

9. Kayıt yaptırmış fakat tayin sebebi ile il değiştirmek zorunda kalmış veya devlet okuluna kayıt yaptırmış 

olan velilerin durumlarını belgelemeleri durumunda öğrencinin kaydı iptal edilir. Belirtilen durumların 

haricinde kaydını iptal etmek isteyen velilere öğretim ücreti bedelinin %10’u dışındaki kısmı iade edilir.  

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56. maddesine göre, eğitim ve öğretim yılı başlamadan 

kurumumuzdan ayrılanlara, öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin %10 dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı 

başladıktan sonra kurumumuzdan ayrılanlara ise öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin %10’u ile öğrenim 

gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı öğrenci veli/vasisine iade edilir. 

 

10. 10. sınıfta kayıt hakkı kazanmış aday öğrenci Bilim İnsanı Yetiştirme Programı’na dahil 

edilmez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı (9. ve 10.  sınıf düzeyleri için)  

Son Başvuru Tarihi 

16 Mart 2018  

TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı (9. ve 10.  sınıf düzeyleri için) 

Sınav Tarihi 

18 Mart 2018 

TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı 

Sonuçlarının İlânı 

Sınavdan sonra 10 

işgünü içerisinde 

 

ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI HAKKINDA 

GENEL BİLGİLER 

 
TED Okulları Giriş Sınavı TED Genel Merkezi tarafından hazırlanmıştır. TED Okulları Giriş Sınavı’na 

2017-2018 öğretim yılında 8. sınıf ve 9. sınıf seviyelerinde öğrenim gören öğrenciler katılabilir. Sekizinci 

sınıf düzeyinde sınavda birinci olan öğrenciye eğitim ücreti üzerinden %75 burs verilecektir. Dokuzuncu 

sınıf düzeyinde sınavda birinci olan öğrenciye eğitim ücreti üzerinden %25 burs verilecektir. 

 

BAŞVURU ŞARTLARI 

TED Okulları Giriş Sınavı’na Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmî ve Özel okullarda okuyan öğrenciler ile 

yurt dışından gelen öğrenciler başvurabilmektedir.  

2017 - 2018 Öğretim Yılında; 8. sınıfta okuyan öğrenciler 9. sınıf için, 9. sınıfta okuyan öğrenciler 10. sınıf 

için başvuru yapabilmektedir.  

 

 

SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ 

Sınav başvuruları, veli/öğrenci adaylarının TED Kocaeli Koleji’ne gelerek “başvuru formu” doldurmaları ile 

alınmaktadır. Sınav giriş belgeleri sınavdan 3 gün önce www.tedkocaeli.k12.tr adresinden öğrencinin TC 

kimlik numarası ile alınacaktır. Sınava girecek öğrencilerin, sınav günü nüfus cüzdanları ve sınav giriş 

belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Giriş belgesi veya nüfus cüzdanı yanında olmayan 

öğrenciler sınava alınmayacaktır. www.ted.org.tr  

 

 

http://www.ted.org.tr/


 

 

 

 

 

 

SINAV 

Sınavın sınıf seviyelerine göre soru sayıları ve süreleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. 

 

2018-2019 Öğretim Yılı 

TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı Bilgileri 

 

 İngilizce sınavı, kesin kayıt durumunda öğrencinin seviyesini değerlendirmek amacıyla kullanılacaktır. Puan 

hesaplamada kullanılmayacaktır. 

 

 

 

 10. sınıfta öğrenim görecek öğrenciler için İngilizce testi okula kayıt için ön koşul niteliğindedir. İngilizce 

testinde başarı düzeyi %60’ın altında olan öğrenciler diğer testlerde başarılı olsalar dahi, okula kayıt 

yaptırma hakkı kazanamayacaktır. Diğer dersler (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler) için 

hesaplanacak barajı geçen ve İngilizce testinde % 60 ve üzerinde başarı gösteren öğrencilere Genel Merkez 

tarafından okullara gönderilecek ikinci bir İngilizce sınavı uygulanacaktır. Bu İngilizce sınavında dört 

becerinin (konuşma, okuma, dinleme, yazma) her birinde en az B1 düzeyinde puana sahip öğrenciler okula 

kayıt hakkı kazanacaktır. 

 

 

SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ ve İLANI 

Sınav sonucu doğru yanıtlar üzerinden hesaplanacaktır. Yanlışlar doğruları eksiltmeyecektir. Ancak 

soruların ağırlıkları farklı olacaktır (her soru 1 puan değildir). Öğrencinin doğru yaptığı “zor soru”lar daha 

fazla puan almasını sağlayacaktır. Sınav sonrası adaylar sonuçlarını okulumuzun internet adresinden 

(www.tedkocaeli.k12.tr) TC kimlik numaraları ile online öğrenebileceklerdir. Her aday sadece kendi sınav 

sonucunu (doğru, yanlış sayıları ve sınav puanı) görebilecektir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 Kayıt formu (matbu, okul tarafından verilecek) 

 Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi 

 Öğrencinin 6 adet fotoğrafı 

 Velinin 2 adet fotoğrafı (her bir öğrenci için) 

 Sağlık formu (matbu, okul tarafından verilecek) 

 Sosyal Takip Formu (matbu, okul tarafından verilecek) 

 Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi 

 Veli TED mezunu ise mezuniyet belgesi fotokopisi 

 Veli kamu ya da özel sektörde öğretmen, üniversitede akademisyen ise görev belgesi 

 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince alınacak Veli Muvaffakat Beyanı (matbu, okul 

tarafından verilecek) 

 Kocaeli ili sınırlarında yapılacak eğitici alan gezileri için toplu izin belgesi (matbu, okul tarafından 

verilecek) 

 e-fatura için muvaffakatname (matbu, okul tarafından verilecek) 

 

 

TED OKULLARINDAN NAKİL GELECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK KURALLAR 

Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup TED Kocaeli Kolejine geçiş yapmayı isteyen öğrenci, 

ilgili sınıf düzeyinde boş kontenjan olması halinde herhangi bir sınava tabi tutulmadan kayıt edilir. 

TED Ankara Kolejine geçiş yapmak isteyen öğrencilerin ise, en az 5 yıl herhangi bir TED okulunda 

öğrenim görmüş olmak şartı ve boş kontenjan bulunması halinde kayıtları yapılır. 

 

ÖNEMLİ NOT 

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi hükmü gereğince; eğitim ve öğretim yılı 

başlamadan kurumumuzdan ayrılan öğrencinin veli/vasisine, öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin %10 dışındaki 

kısmı, eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra kurumumuzdan ayrılanlara ise öğrencinin ödeyeceği yıllık 

ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LİSE KAYIT SÜRECİ ÖZET TABLO 
 
 

 
Sınıf/öğrenci 

 
Sınava Başvuru 

Tarihi 

 
Sınav Tarihi 

 
Kayıt Tarihi 

Erken 
kayıt 

indirimi 

 
Peşin ödeme indirimi 

 
8.sınıf/mevcut 

- -  
26 Şubat-17 Mart 2018 

 
%4 

 
%5(31 Mart’a kadar) 

 - -  
19 Mart-7 Nisan 2018 

 
%2 

 
%4(30 Nisan’a kadar) 

 - -  
9 Nisan-8 Haziran 2018 

-  
%4(30 Nisan’a kadar) 

 
9.sınıf/aday 

 
18 Mart 2018 

 
16 Mart 2018 

 
09-20 Nisan 2018 

 
%4 

 
%4 

    
24 Nisan-4 Mayıs 2018 

 
%2 

 
%4 

 
9.sınıf/mevcut 

- -  
26 Şubat-17 Mart 

 
%4 

 
%5(31 Mart’a kadar) 

 - -  
19 Mart-7 Nisan 

 
%2 

 
%4(30 Nisan’a kadar) 

 
10.sınıf/aday 

 
18 Mart 2018 

 
16 Mart 2018 

 
09-20 Nisan 2018 

 
%4 

 
%4 

    
24 Nisan-4 Mayıs 2018 

 
%2 

 
%4 

 



 

 

 

 

 

Not: a, b, c ve d bentlerinde tanımlanan indirimlerin birden fazlasının koşullarının taşınması durumunda, öğrencinin lehinde olan en yüksek orana sahip indirim uygulanır. Ancak, e, f ve g 

bentlerinde “diğer indirimler” başlığı altında tanımlanan indirimler, gerekli koşulları yerine getiren her veliye ve eğer tanımlara uyuyorsa yukarıda sayılan indirimlerden birine ilave olarak 

uygulanır. Burs ve İndirimler Yönetmeliğimizde yapılan değişiklik gereğince; kamu çalışanlarına yapılan %5 indirim kaldırılmıştır. Ancak, 2016-2017 ders yılında bu indirimden yararlanan 

öğrencilerin kazanılmış hakları saklıdır. 

2018 - 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ VE UYGULANACAK İNDİRİMLER İLE ORANLARI 

OKUL SINIFLAR 
YILLIK EĞİTİM ÜCRETİ (KDV DAHİL) 
(26 Şubat-17 Mart 2018 arasında) 

      YILLIK EĞİTİM ÜCRETİ (KDV DAHİL) 
(19 Mart-7 Nisan 2018 arasında) 

YILLIK EĞİTİM ÜCRETİ (KDV DAHİL) 
(9 Nisan 2018 tarihinden sonra) 

İlkokul 
4 ve 5 Yaş Hazırlık 

İlkokul 1. ve 2. Sınıflar  
23.760 ₺ 24.255 ₺ 24.750 ₺ 

İlkokul 3. ve 4. Sınıflar  21.264 ₺ 21.707 ₺ 22.150 ₺ 

Ortaokul  5. ve 6. Sınıflar 26.592 ₺  27.146 ₺ 27.700 ₺ 

Ortaokul 7. ve 8. Sınıflar 22.656 ₺ 23.128 ₺ 23.600 ₺ 

Lise 9. ve 10. Sınıflar 28.320 ₺ 28.910 ₺ 29.500 ₺ 

Yemek Ücreti: KDV dahil yıllık 4.000 ₺ dir. 

İndirimler (Eğitim Ücreti üzerinden yapılır) ve Oranları: 

a Personel İndirimi: Okul kadrosunda olan personelin 1. çocukları için %50, aynı dönemde okuyan 2. çocuk için %30, aynı dönemde okuyan 3. ve diğer çocuklar için %10 indirim 

uygulanır.  
b Kardeş İndirimi: Aynı dönemde TED Kocaeli Koleji’nde okuyan kardeşlerin her birine öğrenim ücreti üzerinden % 10 indirim uygulanır. 

c TED Mezunu İndirimi: Anne veya babası TED mezunu olan ve TED Kocaeli Koleji’nde okuyan çocuklara % 10 indirim uygulanır. 

d  Öğretmen ve Akademisyen İndirimi: Üniversitelerin akademik personeli ile kamu ya da özel sektörde görev yapmakta olan öğretmen çocuklarına %5 indirim uygulanır 

Diğer İndirimler (Eğitim Ücreti üzerinden yapılır)  ve Oranları: 

e 
Erken Kayıt İndirimi:  26 Şubat – 17 Mart 2018 tarihleri arasında kayıt yaptıranlara %4, 19 Mart - 7 Nisan 2018 tarihleri arasında kayıt yaptıranlara %2 erken kayıt indirimi uygulanır. 

(Yukarıda tabloda belirtilen ücretler erken kayıt indirimleri uygulanmış halidir.) 

f 

Devamlılık İndirimi:  

 Devamlılık İndirimi: 2017-2018 ders yılında devamlılık indirimi alan öğrencilere bu indirimin uygulanmasına devam edilecektir. Bu oran Yönetim Kurulu tarafından %6 olarak 
belirlenmiştir. 

 Lise kısmına, mevcut ve yeni bütün öğrenciler ilan edilen Eğitim ücreti üzerinden kaydedilecekler, Ortaokuldan Liseye geçen öğrencilere devamlılık indirimi yapılmayacaktır.  

g Peşin Ödeme İndirimi: Peşin ödemelerde 26 Şubat-31 Mart 2018 tarihleri arasında % 5, 1 Nisan – 30 Nisan 2018 tarihleri arasında %4 indirim uygulanır.  


