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GİRİŞ 

 

Bu kılavuz, TED Trabzon Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini 

bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Okulumuza, 2020-2021 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise 9, 
 

10. sınıf düzeylerinde öğrenci kabul edilecektir. 

 

Okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için 7 Şubat 2020 tarihine kadar ön kayıt 

yaptıran öğrenciler, gözlem ve görüşme yoluyla değerlendirilerek kesin kayıt hakkı 

kazanacaktır. Başvuruların kontenjanı aşması halinde kura çekilecektir. 

 

4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıflar için  27 Şubat 2020 tarihine kadar ön kayıt yaptıran 

öğrenciler ise, TED Genel Merkezi tarafından 1 Mart 2020 tarihinde yapılacak olan 

TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı sonucu ile ihtiyaç duyulması halinde gözlem ve 

görüşme sonucuna göre değerlendirilerek kesin kayıt hakkı kazanacaktır. 
 
 

BAŞVURU KOŞULLARI VE KAYIT SÜRECİ 

 

Kayıt yaptırmak isteyen velilerin öncelikle TED Trabzon Kolejine gelerek aday 

öğrenci başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Başvuru formları K12NET okul 

yönetim sistemine TED Trabzon Koleji Öğrenci İşleri Birimi tarafından işlenecektir. 

 

Okul Öncesi 

 

o 2020-2021 eğitim öğretim yılında okul öncesi gruplarına Nisan 2015 - Eylül 
 

2016 tarihleri arasında doğan öğrenciler alınacaktır. 
 

o Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu 

verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları 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 işlemleri için davet edilecektir. 

Başvuruların kontenjanı aşması halinde kura çekilecektir. 
 
İlkokul 

 

o 1. sınıflara, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Mart 2015 ve öncesinde 

doğan öğrenciler alınacaktır. Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem 



ve görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları 

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 işlemleri için davet edilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması 

halinde kura çekilecektir. 
 

o 2. ve 3. sınıflar için ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve 

görüşme için randevu verilecektir. Aday öğrenciler, TED Okulları 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 işlemleri için davet edilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması 

halinde kura çekilecektir. 
 

PDR uzmanlarının yapacağı aday öğrenci görüşmeleri sonrasında 

doldurulacak Aday Öğrenci Değerlendirme Formu, Aday Başvuru formu ile 

birlikte dosyalanarak saklanacaktır. PDR Uzmanları TED Okulları PDR 

Standardizasyonu çerçevesinde hazırlanan Öğrenci Alım Süreci başlığında 

yer alan dokümanları kullanacaklardır. 
 

o 4. sınıflar için ön kayıt başvurularının ardından, aday öğrenciler TED 

Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’na katılacaktır. TED Okulları Öğrenci 

Giriş Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin velileri kesin kayıt işlemleri 

için davet edilecektir. (İhtiyaç duyulması halinde TED Okulları PDR 

uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve 

görüşme için randevu verilip sınav, görüşme ve gözlem sonuçları 

değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi 

velisine bildirilecek ve veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir.) 

 
 
 
 

 

Ortaokul 

 

o 5.-8. sınıflar için ön kayıt başvurularının ardından, aday öğrenciler TED 
 

Okulları Öğrenci Giriş Sınavı’na katılacaktır. TED Okulları Öğrenci Giriş 



Sınavı’nda başarılı olan öğrencilerin velileri kesin kayıt işlemleri için 

davet edilecektir. (İhtiyaç duyulması halinde TED Okulları PDR 

uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve 

görüşme için randevu verilip sınav, görüşme ve gözlem sonuçları 

değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi 

velisine bildirilecek ve veli kesin kayıt işlemleri için davet edilecektir.) 

 
 

Lise 
 
 

 

9 ve 10. sınıflar için ön kayıt başvurularının ardından, aday öğrenciler 

“TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı”na katılacaktır. Bu sınavda 

başarılı olan öğrencilere okulumuz PDR uzmanlarının yapacağı 

gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Yapılacak olan bu 

görüşme ve gözlem sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı 

kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilecek ve veli kesin kayıt 

işlemleri için okula davet edilecektir. Öğrenci alımları, sınav başarı 

sırası, gözlem ve görüşme sonuçlarına göre yapılacaktır. 
 
 

 

ÖNEMLİ TARİHLER 

 

Ön başvuru tarihleri: 20 Aralık 2019 – 27 Şubat 2020 
 

TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı (2019-2020 eğitim öğretim yılında 3, 4, 5, 6, 

7, 8 ve 9. sınıf düzeyleri) İçin Son Başvuru Tarihi : 27 Şubat 2020 

 

TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı (2019-2020 eğitim öğretim yılında 3, 4, 5, 6, 

7, 8 ve 9. sınıf düzeyleri ) : 1 Mart 2020 

 

TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı Sonuçlarının İlânı: 06 Mart 2020 



ÖĞRENCİ ALIM SINAVI HAKKINDA 

 

o Sınavın Amacı 
 

TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı, TED Genel Merkezi tarafından 6, 7, 8 ve 9. 

sınıflar için 1 Mart 2020 saat 09.30’da (Birinci Oturum), 3, 4 ve 5. sınıflar için ise 
 

13.30’da (İkinci Oturum) yapılacaktır. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 3,4, 5, 6, 7, 8 

ve 9.sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, 

Sosyal Bilimler ve İngilizce olmak üzere beş temel disiplinde bilişsel seviyelerini 

belirlemek amacıyla merkezi olarak uygulanacaktır. 
 

Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve İngilizce sonuçlarına 

dayalı olarak öğrenci seçimi gerçekleştirilecektir. 
 

o Sınav Yeri 
 

Başvuruda bulunan adayların sınav yeri ve saati  (sınava giriş belgesi) 
 

Okulumuz web sayfasında ilan edilecektir. 
 

o Sınav Soruları 
 

Sınavda yer alan sorular, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer 

alan kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen bilişsel 

becerileri ölçmeye yöneliktir. 
 

Sınav, çoktan seçmeli maddelerden oluşmaktadır. 
 

Sınıf düzeylerine göre soru sayıları ve sınav süreleri aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

 

2019-2020   DİSİPLİNLER     

Öğretim 
      

TOPLAM 
 

   FEN SOSYAL  
SINAV 

Yılında 
   

BİLİMLERİ BİLGİLER 
 

SORU 
TÜRKÇE MATEMATİK 

 
İNGİLİZCE SÜRESİ 

Okuduğu 
   

SAYISI        

Sınıf         
         

3. Sınıf 15 15    15 45 70 dk. 
         

4. Sınıf 15 15  15 15 15 75 120 dk. 
         

5. Sınıf 15 15  15 15 15 75 120 dk. 
         

6. Sınıf 15 15  15 15 15 75 120 dk. 
         

7. Sınıf 15 15  15 15 15 75 120 dk. 
         

8. Sınıf 15 15  15 15 15 75 120 dk. 
         

9. Sınıf 15 15  15 15 15 75 120 dk. 
         



 
 
 

o Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 

Sınav, Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme 

Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilecek ve sınav sonuçları en kısa süre 

içinde Okulumuz web sayfasından aday öğrencilere duyurulacaktır. Her bir 

okul için sınava katılan öğrencilerin toplu sınav sonuçları da aynı süre zarfında 

okul yöneticilerine iletilecektir. 

 

o TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı Sonuçlarına Göre Verilecek Başarı 

Bursları 
 

01 Mart  2020 tarihinde uygulanan TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı 

sonucuna göre 
 

4. sınıftan 5. sınıfa geçen 8.sınıftan 9. sınıfa 
öğrencilerden geçen öğrencilerden 

Birinci olan öğrenciye %100 Birinci olan öğrenciye %100 

İkinci olan öğrenciye %60 İkinci olan öğrenciye %60 

Üçüncü olan öğrenciye %40 Üçüncü olan öğrenciye %40 

Dördüncü olan öğrenciye %30 Dördüncü olan öğrenciye %30 

Beşinci olan öğrenciye %25 
Beşinci olan öğrenciye %25  

Altıncı olan öğrenciye %15 
Altıncı olan öğrenciye %20  

 Yedinci olan öğrenciye %15 

 Sekizinci olan öğrenciye %10 
 
 
 
 

 

oranında başarı bursu verilecektir. 

 

Sınav sonuçlarında eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday öğrenciye 

öncelik verilecektir. Okul yönetimi vereceği burs oranlarını tekrar 

değerlendirme hakkına sahiptir. 



İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME SINAVI 

 

Kesin kaydı yapılan 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf düzeylerindeki öğrencilere “İngilizce 

Düzey Belirleme Sınavı” uygulanacaktır. Yabancı dil seviyeleri beklenen düzeyde 

olmayan öğrenciler okul tarafından düzenlenecek İngilizce Destek Programı’na 

alınacaktır. 

 

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ilk haftasında 

yapılacaktır. 

 
 
 

Başvuru 
 

Sınav Türü 

 

Sınav Süresi 

 

   

Sınıf Düzeyi 
   

     

4. Sınıf  45 soruluk dinleme, dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, yazma becerisi  65 dakika  
      

5. Sınıf  45 soruluk dinleme, dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma, yazma becerisi  70 dakika  
      

6. Sınıf 
 40 + 1 açık uçlu soru dinleme, dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma,  

70 dakika 
 

 
yazma becerisi 

  

     

7. Sınıf 
 40 + 1 açık uçlu soru dinleme, dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma,  

70 dakika 
 

 
yazma becerisi 

  

     

8. Sınıf 
 40 + 1 açık uçlu soru dinleme, dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma,  

70 dakika 
 

 
yazma becerisi 

  

       

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER  
 

o Kayıt formu (matbu, okul 

tarafından verilecek) 
 

o Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi 
 

o Öğrencinin 6 adet fotoğrafı 
 

o Velinin 2 adet fotoğrafı (her bir öğrenci için) 
 

o Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge 
 

o Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi  
 

 

TED OKULLARINDAN NAKİL GELECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK 

KURALLAR 

 

Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup TED Trabzon 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. 


