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TED Malatya Koleji Ailesinin Değerli Üyeleri,
Bu rehberi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında, veli ve öğrencilerimizin
yararlanacağı bir rehber olması umuduyla sizlerin kullanımına sunuyoruz.
Bu rehberde Türk Eğitim Derneği ve TED Malatya Kolejinin eğitim hedeflerini
bulacaksınız. Bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için, siz sayın velilerin katılımı ve
desteği gerekmektedir.
Yıl içerisinde yapacağımız etkinliklerle ilgili gerekli onaylarınızı almak için
kullandığımız belgeler "Veli Onay ve Tercih Formları" başlığında dikkatinize
sunulmuştur.
Sizlerden ve öğrencilerimizden beklentilerimizi ifade ederken aynı zamanda TED
Malatya Koleji olarak sizlere karşı olan sorumluluklarımızı da belirttiğimiz rehberin
faydalı olmasını diliyoruz.
2019-2020 eğitim - öğretim yılının hepimiz için başarılı ve mutlu geçmesi dileğiyle.

Misyon
• Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını
sağlamak amacıyla yurtlar açmak.
• Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek.
• Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek,
onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak.
• Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar
oluşturmak.
• Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu
bilinçlendirmek.
• Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak.

Vizyon
Seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Türk Eğitim Derneği, eğitim alanında sivil
insiyatifin etkinleştirilmesini, okul öncesinden yüksek öğretime kadar tüm boyutlarda
yaptığı eğitim çalışmalarını ülke çapında ve uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık
değerlerini koruma ve geliştirme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş ve
ilerici bir vizyona sahiptir.
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Tarihçe
Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, “Türk
Maarif Cemiyeti” adıyla 31 Ocak 1928’de kuruldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk, her türlü yoklukla ve cehaletle mücadele edilen bir
dönemde eğitimin yaygınlaşması, eğitimde kalitenin artırılması ve eğitim
faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğin meşalesini yaktı.

Türk Eğitim Derneği 100. Yıl Hedefleri
• TED Okullarını 81 ilde yaygınlaştırarak, özel eğitimde Türkiye’nin en güçlü
kurumu olmak
• Dünya standartlarında kaliteli öğretim programları oluşturarak, eğitimöğretimde iyi uygulama örnekleriyle lider olma özelliğini sürdürebilmek
• Türkiye’de eğitimde lider olma özelliğini sürdürebilmek ve ülkenin yetenekli
çocuklarını topluma kazandırmak amacıyla “Tam Eğitim Bursu Sistemi” ile 10 bin
öğrenciye üniversite eğitimlerinin sonuna kadar burs vermek
• Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda olduğu gibi yükseköğretimde de fark yaratarak
dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmek
• Uluslararası alanda eğitim işbirlikleri oluşturarak, uluslararası düzeyde söz sahibi
olmak
• Türk eğitim sisteminin geliştirilmesi için eğitim politikalarının oluşturulmasında
etkin bir role sahip olmak

Veli Onay ve Tercih Formları
Aşağıdaki noktalar, temel bilgileri içermektedir.
Dönem başlamadan önce okumanız gerekir.
Öncelikle, lütfen aşağıdaki formları eksiksiz doldurduğunuzdan ve iade
ettiğinizden emin olun.
1.

Sosyal Medya fotoğraf ve video izin belgesi tıklayınız.

2.

Öğrencinin sağlık sorunlarına yönelik hemşiremizin bilmesi gereken hususları
belirteceğiniz form tıklayınız.

3.

Seçmeli müzik/resim dersi seçme formu tıklayınız.

4.

Hobi kursları seçme formu tıklayınız.
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Ölçme Değerlendirme
Okulumuz ölçme değerlendirme koordinatörlüğü tarafından her öğrenci ayrı ayrı takip
edilmektedir. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı itibarı ile bu birimde 4 kişilik uzman ekip
çalışmaktadır. Ölçme, değerlendirme ve takip süreçleriyle alakalı detaylı bilgi için

tıklayınız.
Öğretim Programına Ek Olarak Uygulanacak Destekleme Programları
İlgili sınıf programına ulaşmak için sınıf numarası üzerine tıklayınız.

7-8 Sınıflar Etüt Planı

9-10-11-12 Sınıflar Etüt Planı

Akademik Takvim
TED Malatya Koleji 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi bir kopyası her
dönemin başlangıcından önce tüm velilere gönderilir veya takvimi okulun web sitesinden
görüntüleyebilir veya bir kopyasını indirebilirsiniz. TED Malatya Koleji 2019-2020 Eğitim
Öğretim Yılı Akademik Takvimi için tıklayınız.
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Sosyal Etkinlikler ve Öğrenci Kulüpleri
Okulumuzda çok çeşitli öğrenci kulüpleri vardır. Her öğrencinin mümkün
olduğunca bir spor alanına katılım sağlamasını desteklemekteyiz.
Basketbol, voleybol, eskrim ve bocce takımlarımıza öğrencimiz katılarak kendini
geliştirebilir.
Öğrencimiz müzik dersleriyle ilgileniyorsa bunu hobi kursu formunda belirterek
istediği enstrümanın kulübüne katılabilir.
Bir öğrenci diğer kulüp ve topluluklara katılmak isterse bunu sınıf öğretmenine
bildirmesi yeterlidir.
Tüm bunlar öğrenciler geldiğinde onlara açıklanacak olup mevcut Kulüpler ve
Topluluklar tanıtılacaktır.

Basın
Okulumuzda yapılan etkinlik, çalışma, duyuru ve tüm haberleri okulumuz
web sitesinden inceleyebilirsiniz.

Edinburgh Dükü Ödül Programı
TED Malatya Koleji Özel Lisesinde bu yıl itibariyle Edinburgh Dükü Ödül Programı
uygulanacaktır. Bir çeşit kişisel gelişim programı olan bu ödül programı ile liseli
öğrencilerimiz yüzlerce ülkede geçerliliği olan sertifikaya sahip olacaklar. Ayrıntılı

bilgi için tıklayınız.
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Kanada Uluslararası Öğrenci Değişim Programı
TED Okulları ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın imzalamış olduğu anlaşma
çerçevesinde tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına
katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme
hakkına sahiplerdir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yabancı Dil
Okulumuzda ana yabancı dil İngilizcedir. Bunun yanında örgün öğretimde ikinci
yabancı dil olarak Almanca verilmekte ve isteği bağlı olarak hafta sonu İtalyanca
kursu verilmektedir.

Okul Ücreti
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı TED Malatya Koleji Okul Ücretleri için lütfen tıklayınız.

Beslenme
Okul, merkezi mutfaklarımızdan her öğlen BCC Catering firması güvencesi
ile sıcak yemek sunar. Diyet yemek gereksinimleri önceden bildirilmelidir.
BCC Catering hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Okul Kıyafetleri ve İhtiyaç Listesi
• Üniforma ve spor kıyafetler okulumuzdan temin edilmektedir.
Tam liste için tıklayınız.
Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
• Kırtasiye ve ekipman ihtiyaç listesi: tıklayınız.

Dolaplar
Tüm öğrencilere ait okulda bir dolap olacaktır. Öğrenciler tüm şahsi eşyalarını
burada güvenle saklayabileceklerdir.

Harita
Kampüs haritasını indirmek için tıklayınız.
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Okulumuzdaki Sağlık Hizmetleri
TED Malatya Koleji reviri, kampüsümüzde yer almaktadır. Öğrenciler okula
geldiklerinde, Sağlık Merkezindeki hizmetlere nasıl erişebileceklerini açıklayacağız.
Öğrencilerle Okulumuz hemşiresi ilgilenir. Ancak, mümkün olan en iyi bakımı
sağlamak bizim için hayati önem taşımaktadır. O nedenle gelmeden öğrenciniz
hakkında kesin tıbbi bilgi alın. Lütfen en kısa sürede doldurarak tıbbi formu
okulumuza ilettiğinizden emin olun.

Cep Telefonu
Öğrencimiz okul saatleri içinde asla telefon kullanamaz. Okula getirmesi mecburi
ise, gün başlangıcında sınıf öğretmenine teslim eder, gün sonunda alır.

Veli Portalı
Okulumuz K12Net sistemi ile size öğrenciniz ile ilgili hızlı ve kolay bilgi
erişimi sağlar.
Giriş yapabilmeniz için size bir şifre verilir. Lütfen sistemi kullanmadan
önce kullanma talimatlarını okuyunuz. tıklayınız.

Okul Aile Birliği (OAB)
TED Malatya Koleji Okul Aile Birliği, hem öğrencileri hem de ebeveynlerini
geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenciler okuldayken, ebeveynler, öğretmenler, Müdür Yardımcıları ve
Müdür ile bağlantı sağlayıp güçlü topluluk ruhunu geliştirmeye devam eder.
Okul Aile birliği üyeleri sene başında oylama ile seçilir.

Burs Programı
Öğrencilerimiz LGS Puanına göre Lise kademesine yerleşirken burs
kazanmaktadır. Ayrıca farklı burs imkanlarımız da mevcut olup, burs
yönetmeliğimiz için tıklayınız.

Sosyal Medya
TED Malatya Kolejini Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden takip
edebilirsiniz.

TED’li Olmak Ayrıcalıktır.

TED Malatya Koleji Zaman Çizelgesi
Standart günlük çizelgeyi görüntülemek için tıklayınız.

Geziler
Geziler ve okul dışı aktivitelerin öğrenme üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır.
Okulumuz öğrencileri gezerek ve eğlenerek öğrenmeyi de deneyimlerler. Bu
kapsamda ulusal ve uluslararası kültürel, akademik ve turistik geziler her yıl
planlanmaktadır.

Website
Duyurular, haberler, bloglar, etkinlikler ve daha fazlasını takip etmek için
www.tedmalatya.k12.tr adresini ziyaret edin.

Varış Zamanı
Okulun ilk günü öğrenciler 8.40’da formalı şekilde okulda hazır bulunmak
zorundadırlar.

Ulaşım / Servis
Servis hizmeti alan velilerimizi okulun ilk gününden önce servis sorumluları
arayarak öğrencinin hazır bulunması gereken saati belirtecektir. Servis aracı
takip sistemi için tıklayınız.

İzinler
Öğrenci velisinin yazılı izni olmadan her ne sebeple olursa olsun okuldan çıkamaz.
Gerekli olan durumlarda velinin Okulumuz ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Yemek Takvimi
Yemek takvimine ulaşmak için tıklayınız.
Detaylı Veli - Öğrenci El Kitapçığı
Detaylı Öğrenci ve veli el kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.
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Eğitim Personeli Listesi
Okul öncesi eğitim personeli listesine ulaşmak için tıklayınız.
İlkokul eğitim personeli listesine ulaşmak için tıklayınız.
Ortaokul eğitim personeli listesine ulaşmak için tıklayınız.
Lise eğitim personeli listesine ulaşmak için tıklayınız.

Okul Adresi
TED Malatya Koleji
Bulgurlu,
İnönü
Battalgazi/Malatya

İletişim
Üniversitesi

Yerleşkesi,
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(0422)3410373
44000 info@tedmalatya.com

https://www.tedmalatya.k12.tr/

