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GİRİŞ
Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen mevcut ve aday öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
Mevcut öğrenci velilerinin 29 Aralık 2020 tarihinde kendilerine Okul Yönetimi tarafından gönderilmiş olan “Veli Mektubu”nda belir-
tilen hususlar gereğince kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Okulumuza, 2021-2022 öğretim yılında Anasınıfı 4 yaş, 5 yaş, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ve 10. sınıflara boş kontenjanlar dahilinde 
öğrenci kabul edilecektir. TED Okulları arası nakiller haricinde  8, 11 ve 12. sınıflara yeni öğrenci kaydı yapılmaz.

Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıf için ön kayıt yaptıran aday öğrenciler, Okulumuzun PDR uzmanları tarafından yapılacak olan      
gözlem ve görüşme yoluyla değerlendirilerek kesin kayıt hakkı kazanacaklardır. Bu hakkı kazanan öğrencilerin velileriyle 
Kurucu Temsilcisi arasında, başvuru tarihlerine göre “Kesin Kayıt Taahhütnamesi” imzalanarak kayıtları tamamlanacaktır.

Okulumuzun 4, 5, 6, 7, 9 ve 10. sınıflarına ön kayıt yaptıran aday öğrenciler, bireysel olarak alınacakları “TED Okulları Giriş 
Sınavı (TOGS)” sonucu ve Okulumuzun PDR uzmanları tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşmeler değerlendirilerek 
kesin kayıt hakkı kazanacaklardır. Bu hakkı kazanan öğrencilerin velileriyle Kurucu Temsilcisi arasında, başvuru tarihlerine 
göre “Kesin Kayıt Taahhütnamesi” imzalanarak kayıtları tamamlanacaktır.

Mevcut öğrencilerin kademe geçişlerinde TEB Bursu haricinde diğer burslar (MEB, Başarı Bursu vb.) düşer. Yeni kademenin 
kriterlerine göre yeniden değerlendirilir.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56. maddesi gereğince; kayıt yenilemiş fakat okul açılmadan önce tayin sebebi ile il 
değiştirmek zorunda kalmış veya devlet okuluna kayıt yaptırmış olan mevcut ve aday öğrenci velilerinin durumlarını belgelemeleri 
halinde öğrencinin kaydı iptal edilir ve varsa eğer yatırdıkları ücretin tamamı iade edilir. Belirtilen sebepler haricinde okul açılmadan 
öğrenci kaydını iptal etmek isteyen velilere öğretim ücreti bedelinin %10’u dışındaki kısmı iade edilir. Okul açıldıktan en az bir ay 
sonra tayin sebebi ile il değiştirmek zorunda kalan veya başka bir ülkeye taşınacak olan velilerin bu durumlarını belgelemeleri 
halinde, öğrencilerinin kaydı iptal edilir ve yatırdıkları ücretten öğrencinin öğrenim gördüğü günlere ait olan kısmı kesilerek kalanı 
iade edilir. Okulun açılması üzerinden bir ay geçmeden okuldan ayrılan öğrencilerden yıllık ücretin %10’u kesilerek kalan kısmı iade 
edilir. 

KESİN KAYIT 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 Muvafakat Beyanı” (matbu, okul tarafından verilecek)

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

➥ E-fatura için muvafakatname (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 kaydedilir. TED Ankara Kolejine geçiş yapmak isteyen 
öğrencilerin ise, en az 5 yıl herhangi bir TED okulunda öğrenim görmüş olması şartı ve boş kontenjan bulunması halinde 

kayıtları yapılır.
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OKUL ÖNCESİ
2021-2022 öğretim yılında okul öncesi gruplarına Ekim 2015 - Aralık 2017 tarihleri arasında doğan öğrenciler alınacaktır.            

Eylül 2021 itibariyle, 66, 67, 68, 69, 70, 71 aylık çocuklarını ilkokula göndermek istemeyen velilerin okul yönetimine dilekçe 

vermeleri gerekmektedir. 72 aylık ve daha büyük çocukların ilkokula başlamaları zorunludur.

MEVCUT ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME SÜRECİ

Hazırlık grubu (5 yaş) için kontenjan önceliği, 2020-2021 öğretim yılında okulumuz 4 yaş Anasınıfında öğrenim gören        

öğrencilerimizde olacaktır.

ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYIT SÜRECİ 

Aday öğrencilere (4-5 yaş) gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, Okulumuz PDR uzmanları ve     

öğretmenleri tarafından gözlem ve görüşme yolu ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi 

açısından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi, velisine 

bildirilerek kesin kayıt yaptırmak üzere davet edilecektir. 

İLKOKUL
1. sınıflara, 2021-2022 öğretim yılında Mart 2016 ve öncesinde doğan öğrenciler alınacaktır. Eylül 2021 itibariyle 66 aylıktan 

küçük olan öğrenciler İlkokula başlayamazlar.

MEVCUT ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME SÜRECİ

1, 2, 3 ve 4. sınıflar için kontenjan önceliği 2020-2021 öğretim yılında okulumuz hazırlık grubu (5 yaş) Anasınıfında, 1, 2 ve 3. 

sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizde olacaktır.

Kademe değişikliği ile hazırlık grubu 5 yaştan 1. sınıfa geçecek olan öğrencilerimizin velilerinin 02 Nisan 2021 Cumartesi 

günü mesai bitimine kadar kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu tarihe kadar kesin kayıt yapılmaması durumunda kayıt 

yenilemesi yapılmayacak olarak değerlendirilecek ve kontenjan yeni kayıtlara açılacaktır.

1, 2 ve 3. sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizin velilerinin ise, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü mesai bitimine kadar kesin 

kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu tarihe kadar kesin kayıt yapılmaması durumundan kayıt yenilemesi yapılmayacak 

olarak değerlendirilecek ve kontenjan yeni kayıtlara açılacaktır.

ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYIT SÜRECİ 

1, 2 ve 3. sınıflar düzeyinde, aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, Okulumuzun 

PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından gözlem ve görüşme yolu ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve 

algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi 

velisine bildirilerek, veli kesin kayıt için davet edilecektir. 

2021-2022 öğretim yılında 4. sınıf düzeyinde olan aday öğrenciler TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan                                              

“TED Okulları Giriş Sınavı”na gireceklerdir. Sınavda başarılı olan öğrenciler gözlem ve görüşme sonuçlarına göre kesin 

kayıt hakkı kazanacaklardır.
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ORTAOKUL
MEVCUT ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME SÜRECİ

2021-2022 öğretim yılında 5, 6 ve 7. sınıflar için kontenjan önceliği 2020-2021 öğretim yılında okulumuzun 4, 5 ve 6.              

sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimizde olacaktır. 

Kademe değişikliği ile 4. sınıftan 5. sınıfa geçen öğrencilerimizin velilerinin 02 Nisan 2021 Cumartesi günü mesai bitimine 

kadar kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu tarihe kadar kesin kayıt yapılmaması durumunda kayıt yenilemesi         

yapılmayacak olarak değerlendirilecek ve kontenjan yeni kayıtlara açılacaktır.

5, 6 ve 7. sınıfta öğrenim gören öğrencilerimizin velilerinin ise, 19 Haziran 2021 Cumartesi günü mesai bitimine kadar kesin 

kayıt yaptırması gerekmektedir. Bu tarihe kadar kesin kayıt yapılmaması durumundan kayıt yenilemesi yapılmayacak 

olarak değerlendirilecek ve kontenjan yeni kayıtlara açılacaktır.

ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYIT SÜRECİ 

2021-2022 öğretim yılında 5, 6 ve 7. sınıf düzeyinde okuyacak aday öğrenciler, TED Genel Merkezi tarafından hazırla-

nan “TED Okulları Giriş Sınavı”na randevu ile bireysel alınacaklardır. Sınavda başarılı olan öğrenciler Okulumuzun PDR           

uzmanları tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı kazanacaklardır. 

8. sınıf düzeyinde dışarıdan yeni öğrenci kaydı yapılmayacaktır. 

LİSE
MEVCUT ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME SÜRECİ

9. SINIF: 

2020-2021 Öğretim Yılında TED Kocaeli Koleji Özel Ortaokulunda Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencileri İçin Kayıt Süreci

1. “Okul Kayıt Komisyonu” tarafından akademik performansı ve motivasyonu açısından değerlendirilen ve uygun bulunan 

öğrencilerin Liseye geçiş hakkı vardır. PDR uzmanlarının ve danışman öğretmenlerin gözlem ve raporları Lise Müdürlüğü 

ve öğrenci velisi ile birlikte Ocak ayı içinde değerlendirilir.

2. Doğrudan sınıfını geçememiş öğrencilerin liseye kayıt hakkı yoktur. 

3. Hakkında disiplin işlemi yapılmış ve cezası e-okula işlenmiş öğrencilerin liseye kayıt hakkı yoktur.

4. Kayıt yenilemiş fakat giriş koşullarını sağlayamamış öğrencilerin kayıtları düşer ve varsa eğer yatırdıkları ücretin tamamı 

iade edilir.

5. Başarı bursları 06 Haziran 2021 tarihinde MEB tarafından yapılacak merkezi sınav sonuçlarına göre verilir. Merkezi sınava 

girmeyen öğrencilere başarı bursu verilmez.

6. Okul tarafından belirlenen başarı burslarının geçerli olduğu kayıt tarihleri arasında kayıt işlemi tamamlanmayan öğrenciler 

burs hakkını kaybederler. Başarı bursları ve geçerlilik süresi Okulun web sayfasından duyurulur ve takibinden öğrenci 

velisi sorumludur.

7. Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP) için öğrenci seçimi TED Genel Merkezi tarafından belirlenen takvime göre yapılır.  

8. Bilim İnsanı Yetiştirme Programına (BİYP) alınacak öğrenci sayısı TED Genel Merkezi ve Okul tarafından belirlenir.
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9. Kayıt tarihleri Okulun web sayfasından duyurulur. Bu tarihler veliler tarafından takip edilir. Takip edilmeyen tarihler sebebiyle 

oluşacak olumsuz durumlarla ilgili okulun sorumluluğu bulunmamaktadır.

10. 2020-2021 öğretim yılında TED Kocaeli Koleji Özel Ortaokulundan derece ile mezun olmuş öğrencilere mezuniyet dere-

celerine göre aşağıda belirtilen başarı bursları verilecektir. (Mezuniyet derecesi hesaplamasında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. 

sınıf yıl sonu ortalamaları kullanılır.)

 Okul birincisi olan öğrenciye %100,

 Okul ikincisi olan öğrenciye %90,

 Okul üçüncüsü olan öğrenciye %80 oranında eğitim bursu verilecektir. 

 (Başarı bursları eğitim ücretini kapsar.)

10, 11 ve 12. SINIF 

2020-2021 öğretim yılında TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesinde öğrenim gören 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizin

velilerinin en geç 19 Haziran 2021 Cumartesi günü mesai bitimine kadar 2021-2022 Öğretim Yılı için kesin kayıt yaptırması 

gerekmektedir. Bu tarihe kadar kesin kayıt yapılmaması durumunda kayıt yenilemesi yapılmayacak olarak değerlendi-

rilecek ve kontenjan yeni kayıtlara açılacaktır.

ADAY ÖĞRENCİLERİN KAYIT SÜRECİ 

9. SINIF:

2020-2021 Öğretim Yılında TED Kocaeli Koleji Özel Ortaokulunda Öğrenim Görmemiş Olan Aday 9. Sınıf Öğrencileri 

İçin Kayıt Süreci: 

1. Aday öğrenciler TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan “TED Okulları Giriş Sınavı” sonuçları ve/veya Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Lise Giriş Sınavı” sonuçları ile Okulumuzun PDR uzmanları tarafından yapılacak 

olan gözlem ve görüşme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanırlar.

2. Aday öğrenciler TED Okulları Giriş Sınavı’na randevu ile bireysel olarak alınacaklardır. Sınava giren öğrencilerin liseye 

kayıt hakkı elde edebilmeleri için okul tarafından belirlenen taban puanı almış olmaları gerekmektedir. Taban puan TED 

Genel Merkezi ve Okul tarafından belirlenir. 

3. TED Okulları Giriş Sınavında başarılı olmuş ve/veya MEB merkezi sınavda okul tarafından belirlenmiş taban puanı almış 

ve Okulumuzun PDR uzmanları tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanmış 

öğrenci velileri okulun kayıt takvimini takip ederek belirlenen tarih aralığında kayıt işlemlerini tamamlayacaktır.

4. Okul tarafından belirtilen tarih aralığında kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını ve varsa başarı bursunu kaybeder. 

Kontenjan yeni kayıtlara açılır.

6. Başarı bursları 06 Haziran 2021 tarihinde MEB tarafından yapılacak merkezi sınav sonuçlarına göre verilir. Merkezi sına-

va girmeyen öğrencilere başarı bursu verilmez.

7. Okul tarafından belirlenen başarı burslarının geçerli olduğu kayıt tarihleri arasında kayıt işlemini tamamlamayan öğren-

ciler burs hakkını kaybeder. Başarı bursları ve geçerlilik süresi Okulun web sayfasından duyurulur ve takibinden öğrenci 

velisi sorumludur.
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8. Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (BİYP) için öğrenci seçimi TED Genel Merkezi tarafından belirlenen takvime göre yapılır.  

9. Bilim İnsanı Yetiştirme Programına (BİYP) alınacak öğrenci sayısı TED Genel Merkezi ve Okul tarafından belirlenir.

10. Kayıt tarihleri Okulun web sayfasından duyurulur. Bu tarihler veliler tarafından takip edilir. Takip edilmeyen tarihler sebebiyle 

oluşacak olumsuz durumlarla ilgili Okulun sorumluluğu bulunmamaktadır.

10. SINIF:

2020-2021 öğretim yılında TED Kocaeli Koleji Özel Anadolu Lisesinde öğrenim görmemiş olan aday 10. sınıf öğrencileri 

TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan “TED Okulları Giriş Sınavı”na randevu ile bireysel olarak alınacaklardır. Sınavda 

başarılı olan öğrenciler Okulumuzun PDR uzmanları tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme sonuçlarına göre kesin 

kayıt hakkı kazanacaklardır.

10. sınıfta kayıt hakkı kazanmış aday öğrenci Bilim İnsanı Yetiştirme Programına dahil edilmez.

11 ve 12. SINIF:

TED Okulları arası nakiller haricinde 11 ve 12. sınıflara aday öğrenci kaydı yapılmaz.



Fatih Mahallesi, Galip Erenoğlu Caddesi, No:10,  41190

Yuvacık/Başiskele/KOCAELİ

Tel: +90 (262) 281 41 41

info@tedkocaeli.k12.tr

www.tedkocaeli.k12.tr
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