
 



 

 

 

Bu kılavuz TED Malatya Koleji’ ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek 

amacıyla hazırlanmıştır. 

This booklet has been prepared to inform parents who want to get their students enrolled in our school. 

Okulumuza 2019-2020 Eğitim öğretim yılında Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise 

düzeylerinde öğrenci kabul edilecektir. 

Students will be accepted  to our kindergarden, primary school, middle school and high school for the 2018-2019 
academic year. 

Okul öncesi, İlkokul 1. , 2. ve 3. Sınıflar için gözlem ve görüşme yoluyla değerlendirilerek 

kesin kayıt hakkı kazanacaktır.  

Students for the kindergarden, 1st, 2nd and 3rd grades will gain acceptance for enrollment after observation and 
interview. 

4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar ise, okulumuz tarafından  04 Mart 2018  tarihinde yapılacak olan 

“Öğrenci Alım Sınavı” ile gözlem ve görüşme sonucuna göre değerlendirilerek kesin 

kayıt hakkı kazanacaktır. 

Students for the 4th, 5th, 6th, 7th and 8th grades will gain acceptance for enrollment according to the both results 
of ‘Student Evaluation Exam’ which will be held  on 04 March 2018 in TED Malatya College and observation and 
interview. 

 

 

 

Kayıt yaptırmak isteyen velilerin öncelikle TED Malatya Koleji Halkla İlişkiler Birimine 

giderek aday öğrenci başvuru formunu doldurması gerekmektedir.  

Parents who want to get their students enrolled need  to fill up an application form in TED Malatya College Public 
Relations Unit  

  

 

• Okul öncesi 5 yaş için, 2015 doğumlu, 6 yaş için 2014 doğumlu öğrenciler alınacaktır. 
  

Students who were born in 2015 will be enrolled in our school for 5-year-olds and who were born in 2014 for 6-

year-olds. 

 

• Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Aday 

öğrenciler, gözlem ve görüşme yolu ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor becerileri, 

dikkat ve algılama düzeyi açısından Rehber öğretmenler ve ilgili kişiler tarafından 

değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp 

kazanamadığı bilgisi velisine bildirilerektir. Öğrencinin kesin kayıt hakkı kazanması 

halinde veli, okulumuza davet edilecektir. Başvuruların kontenjanı aşması halinde 

kura çekilecektir. 

 

 

GİRİŞ / INTRODUCTION 

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE KAYIT SÜRECİ / REQUIREMENTS FOR APPLICATION and ENDROLLMENT 

PROCESS 

 

OKUL ÖNCESİ / KINDERGARDEN 



• An appointment will be held with students who get enrolled for early enrollment. Students will be classified 

by Psychological Counselor in terms of maturity for schooling, the development of use of language, motor 

skills, attention span and the level of understanding. As a result of evaluation, the parents will be informed 

about whether the student has gained the acceptance for enrollment or not. If the results are seen positive, 

the parents will be invited to our school for enrollment. If the numbers of applications go far beyond the pre-

determined number of enrollment, drawing of lots will be applied. 

 

 

 

1.Sınıflara Mart 2013 ve öncesinde doğan öğrenciler alınacaktır. Ön kayıt yaptıran 

aday öğrencilere gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Okulumuz PDR 

uzmanları ve öğretmenleri tarafından aday öğrenciler, gözlem ve görüşme yolu ile 

okul olgunluğu, dil gelişimi, motor becerileri, dikkat ve algılama düzeyi açısından 

değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp 

kazanamadığı bilgisi velisine bildirilerek veli kesin kayıt işlemleri için davet 

edilecektir.  

 

Öğretmenin hangi şubeyi okutacağı noter huzurunda öğretmen tarafından kura ile 

çekilir. Öğrencinin hangi şubede olacağı ise öğrenci tarafında noter huzurunda 

çekeceği kura ile belirlenecektir. Bu kural mevcut ve yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz için 

de geçerlidir.  

 

 

• Students who were born in year 2013 and before will be accepted to the 1st grades. The candidates 

who fill up the early enrollment form will be given an appointment for observation and interview. 

Students will be evaluated in terms of maturity for schooling, language development, motor skills, 

attention and  level of understanding by Psychological Counselling Unit. As a result of evaluation, the 

parents will be informed about whether the student has gained acceptance for enrollment or not. If the 

results are seen positive, the parents will be invited to our school for certain enrollment. A council of   

the executive, clas teachers and Psychological Counselor will determine the branch lists of classes 

and in presence with the families a notary will decide with the method of drawing in which branch and 

with which teacher the students will study. This rule is valid for new students and present students 

also. 

 

• 2. ve 3. Sınıflar için ön kayıt yaptıran aday öğrencilere , gözlem ve görüşme için 
randevu verilecektir. Okulumuz PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından aday 
öğrenciler, gözlem ve görüşme yolu ile okul olgunluğu, dil gelişimi, motor 
becerileri, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Değerlendirme 
sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanamadığı bilgisi velisine bildirilerek 
ve kesin kayıt işlemleri için okulumuza  davet edilecektir. Başvuruların kontenjanı 
aşması halinde kura çekilecektir. 
 

• Students, who have enlisted to early enrollment for 2nd and 3rd grades, will be given appointment for 

observation and interview. Students will be evaluated in terms of maturity for schooling, language 

development, motor skills, attention and the level of understanding by Psychological Counselor. As a 

result of evaluation, the parents will be informed about whether the student has gained the 

acceptance for enrollment or not. If the results are seen positive, the parents will be invited to our 

school for enrollment. If the numbers of applications go far beyond the pre-determined number of 

enrollment, drawing of lots will be applied. 

 

• 4. Sınıflar için ön kayıt başvurularının ardından, aday öğrenciler “Öğrenci Alım Sınavı” 
na katılacaktır. Okulumuz PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından aday öğrencilere, 
gözlem ve görüşme için randevu verilecektir. Sınav, görüşme ve gözlem sonuçları 
değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine bildirilecek 
ve kesin kayıt işlemleri için okula davet edilecektir. 

İLKOKUL / PRIMARY SCHOOL 



• For 4th grades, after application of early enrollment, students will have ‘Student Evaluation Exam’. An 

appointment for observation and interview will be given to students by Psychological Counselling Unit. 

As a result of the exam outcomes, observation and interview, the parents will be informed about 

whether the student has gained acceptance for enrollment or not. If the students gain, the parents will 

be invited to our school. 

 
 

 
 
 

5. SINIFA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME YÖNERGESİ  
•  TED Malatya Koleji Özel Ortaokulu 5. sınıf şubelerinin oluşturulması aşağıdaki şekilde yapılır.  

  

a. Mevcut Öğrencilerimiz İçin  

4. sınıf öğrencilerimizin eğitim öğretim yılı içerisinde dört defa girecekleri Okul Değerlendirme 

Sınavlarının (ODS) ortalamasının %80’ni ve TED Genel Merkezi tarafından yapılacak yabancı dil 

sınavının %20’si alınarak, cinsiyete göre listeler oluşturulur. Puanların eşit olması durumunda ,TED 

Genel Merkezinin yapmış olduğu yabancı dil sınavından yüksek puan alan öğrenci bir üst sıraya çıkar. 

Açılacak olan şube sayısına göre listelerden gruplamalar yapılır ve noter huzurunda çekilecek kura ile 

şubeler belirlenir.  

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 5. sınıf seviyesinde 3 şube açılacaktır. Bu durumda, kız ve erkek öğrenci 

listelerinden ilk üçe giren öğrenciler üç şubeye noter kurasıyla yerleştirilir. Daha sonra üçerli gruplar halinde 

aynı şekilde noter kurasıyla yerleştirme işlemi yapılır.  

Sınavlara girmek zorunlu olup sınava girmeyen öğrenci durumunu sağlık raporu ile belgelendirdiğinde 
mazeret sınavı uygulanır . 
 
a.For Present Students 
The lists are created considering gender and the average score of both the 80% of the School 
Evaluation Exam (ODS) and the 20% of English Exam that will be held by TED Headquarters. In 
case of equality, the one who has gained the more points in English Exam will appear up in the 
list. The groups are defined according to branch number and the branches are defined in the 
presence of notary. 
There will be 3 branches in 5th grade fort he 2019-2020 Education year. The best three students 
in the gender lists are placed in branches in the presence of notary. The placement is done in the 
same way by grouping three students.  
 
Having the exams is compulsory, in case of missing the exams the student will have the excuse exam if the 
doctor report is submitted. 
 

  

SINAV ADI-NAME OF THE EXAM TARİH- DATE  SINAV YÜZDESİ- 

PERCENTENGE OF 

THE EXAM 

ODS-1  22.11.2018   
  
%80  

ODS-2  03.01.2019  

ODS-3  28.03.2019 

ODS-4  16.05.2019  

GENEL MERKEZ İNGİLİZCE SINAVI  11.04.2019  %20  

  

b. Dışarıdan Gelen Öğrenciler İçin:  

Dışarıdan okulumuzu tercih eden öğrenciler için yapılacak olan okula alım sınavında aldıkları puana göre 

ayrıca kız-erkek listeleri oluşturulur. Açılacak olan şube sayısına göre listelerden gruplamalar yapılır ve 

noter huzurunda şube kuralarıyla belirlenir.  

ORTAOKUL / MIDDLE SCHOOL 

 



2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 5. sınıf seviyesinde 3 şube açılacaktır. Bu durumda, kız ve erkek öğrenci 

listelerinden ilk üçe giren öğrenciler üç şubeye noter kurasıyla yerleştirilir. Daha sonra üçerli gruplar 

halinde aynı şekilde noter kurasıyla yerleştirme işlemi yapılır.  

  

Aynı sınıfta olmaması gereken kardeş ve kuzenler için veli kura çekiminden önce idareye dilekçe ile 

başvuru yapar. Listeler oluşturulurken bu dilekçeye binaen kardeş veya kuzenler ayrı şubelere noter 

tarafından yerleştirilir.  

Kura çekimi 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Oryantasyon Programının ilk günü yapılır. Oryantasyon tarihi 

okul yönetimi tarafında velilere iletilir. 

Yönerge 2019-2020 eğitim öğretim yılı 5. sınıf öğrenci şubelerinin belirlenmesi amacıyla yayınlandığı 

tarihten itibaren uygulanacaktır. 

            b. For The New Students: 

After having the student enrollment exam, the students are listed according to gender. The groups are            
defined according to branch number and the branches are defined in the presence of notary. There 
will be 3 branches in 5th grade for the 2019-2020 Education year. The student who have the best 
three scores in the gender lists are placed in the branches in the presence of notary. The placement is 
done in the same way by grouping three students.  

The parents are required to hand in an application to the school if it is necessary to divide the siblings 
or cousins. The placement is done according to that application by the notary. The drawing is done on 
the first of “2019-2020 Education Year Orientation Programme”. The exact date is announced to the 
parents by the school administration.  

The Instruction will be implemented just after it is announced in order to define the branches of the 5th 
grade students in 2019-2020 Education year. 

•  6. , 7. ve 8. Sınıflar için ön kayıt başvurularının ardından, aday öğrenciler “Öğrenci 
Alım Sınavı” na katılacaktır. “Öğrenci Alım Sınavı” nda başarılı olan aday 
öğrencilere okulumuz PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından, gözlem ve 
görüşme için randevu verilecektir. Sınav, görüşme ve gözlem sonuçları 
değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine 
bildirilecektir.  
 

• After the application for early enrollment to  6th, 7th, and 8th grades, students will have ‘Student 

Evaluation Exam’.  The students who have passed the exam will be given an appointment by 

Psychological Counselling Unit for observation and interview. As a result of exam outcomes, 

observation and interview the parents will be informed about whether the student has gained 

acceptance for enrollment or not. If the students gain, the parents will be invited to our school. 

 
 
 
 

• 9. 10. Ve 11. Sınıflar için ön kayıt başvurusunun ardından; öğrenci alım komisyonu 
tarafından MEB Merkezi sınav sonucuna göre değerlendirme yapılır.11 ve 12. 
Sınıflarımıza ise TED okulları dışındaki okullardan gelen öğrencilerin nakli 
yapılmamaktadır.  

• After application for early enrollment to 9th, 10th and grades, students will be evaluated according to 
Central Exam of MEB   by the Student Enrollment Committee. Depending on the evaluation report, 
students will gain acceptance.  11th and 12th grades  students will not be accepted to our school 
except the students from other TED Schools. 

 

 

 

• Sınavın Amacı / Purpose of the Exam ;  

LİSE / HIGH SCHOOL 

 

ÖĞRENCİ ALIM SINAVI HAKKINDA / STUDENT EVALUATION EXAM 

 



2019-2020 eğitim-öğretim yılında  4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar düzeyinde öğrenim 

görecek öğrencileri , bilişsel gelişim seviyelerine göre seçmek  amacıyla Öğrenci 

Alım Sınavı,  okulumuz tarafından  04  Mart 2018  Pazar günü saat  10.00 da, 

uygulanacaktır. 

 

• ‘Student Evaluation Exam’ will be held on Sunday ,4 March 2018 to choose students for 

4th,5th,6th,7th,8th,9th and 10th grades for 2018-2019 academic year, according to their level of 

cognitive development. 

 

• Sınav Yeri / Place of  the Exam; 

Başvuruda bulunan adayların sınavları okulumuzda yapılacaktır. 

• Applications exam will be held in the TED Malatya College 

 

 

• Sınav Soruları / Exam questions 

Sınavda soruları, Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programlarında yer alan kazanımlar 

doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen becerileri ölçmeye yöneliktir. Sınav, 

çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. 

 

• The exam questions measure the skills which are supposed to be acquired by the students according 

to the Ministry of Education curriculum. The exam consists of multiple choice questions. 

 

            Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi / Evaluation of the Exam Results; 

 

Sınav sonuçları TED Genel Merkezi ölçme ve değerlendirme birimi tarafından 

değerlendirilecek ve sonuçlar, sınavın yapıldığı tarih itibariyle 4 iş  günü içerisinde 

okul yöneticilerine iletilecektir. 

• The exam result will be evaluated by the Measurement and Evaluation Unit at TED Headquarters. 

Within 4 days after the exam, the results will be delivered to school administrators. 

 

 

 

 

Kesin kaydı yapılan 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sınıf öğrencilerimize “ İngilizce Düzey Belirleme 

Sınavı” uygulanacaktır. Yabancı dil seviyeleri beklenen düzeyde olmayan öğrenciler okul 

tarafından düzenlenecek “İngilizce Destek Programı” na alınacaktır.. 

 

• 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th grade students who have enrolled in our school, will have ‘English 

Placement Test’. The students whose foreign language proficiency is below the expected level will 

take part in an ‘English Support Program’.  

Sınıf Düzeyi / 
Grade 

Sınav Türü / Type of Exam  
Sınav Süresi / Time of 

Exam 

4 
50 Soruluk dinleme ve okuma becerisi + 10 

puanlık yazma becerisi  / Listening & Reading ( 50 
questions)  Writing ( 10 points) 

55+20 Dakika / Minutes 

5 
50 Soruluk dinleme ve okuma becerisi + 20 

puanlık yazma becerisi / Listening & Reading ( 50 
questions) Writing ( 20 points) 

55+25 Dakika / Minutes 

İNGİLİZCE DÜZEY (KUR) BELİRLEME SINAVI / ENGLISH PLACEMENT TEST 

 



6 
55 Soruluk dinleme ve okuma becerisi + 20 

puanlık yazma becerisi / Listening & Reading ( 55 
questions) Writing ( 20 points) 

70+25 Dakika / Minutes 

 

 

 

Başka bir TED okulunda öğrenim görmekte olup, TED Malatya Koleji’ ne geçiş 

yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde boş kontenjan olması halinde kayıt 

edilir. 

The students who want to transfer to TED Malatya College from other TED Schools, will be enrolled if 
there is available space in the relevant grade. 

 

 

 

• Kayıt formu (Matbu, okul tarafından verilecek) / Form of enrollment ( printed form will be 

given by the school) 

• Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi  / Photocopy of student’s identity cardBanka 
sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge / Document which shows that the bank contract has 
been done 

• Yabancı öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi /  Newly dated certificate of 
residence  for foreign students 

 

 

 

 

 

 Belirlenen ücretler sadece öğrenim ücreti olup bu ücretlere KDV dâhildir.. Servis ve 
yemek ücreti  ayrıca   tahsil edilecektir. / Our prices include vat.  Catering and Fee is extra. 

 

1. Kardeş İndirimi: Aynı dönemde TED Malatya Koleji’nde okuyan kardeşlerin 
öğrenim ücreti üzerinden 1. kardeşe %5, 2. kardeşe %5, 3. kardeşe %10, 4.Kardeşe 
%15 indirim uygulanır. / Sibling’s discount: for the 1st sibling 5%, 2. for the 2nd sibling 5%, 3. for 
the 3rd sibling 10%, 4 and for the 4th sibling 15% 

 

2. Mezun İndirimi: Anne veya Babası TED mezunu olan ve TED Malatya Koleji'nde 
okuyan çocuklara % 10 indirim uygulanır. / Alumni discount: those whose parents have 
graduated from TED Schools and the students who are currently enrolled in TED Malatya College 
have 10%. 
 

3. Birden fazla indirim hakkı kazanılması durumunda, öğrencinin lehinde olan en 
yüksek orana sahip indirim uygulanır. / If more than one discount condition applies, only the 
highest discount will be applied for  the sake of the student  

 

4. Anasınıfı Yemek Ücreti:  2019 Ağustos ayında belirlenecektir. 
5.  

            İlkokul-Ortaokul Yemek Ücreti: 2019 Ağustos ayında belirlenecektir. 
Lise Yemek Ücreti: 2019 Ağustos ayında belirlenecektir. 

             Kindergarden catering fee of TL includes breakfast, lunch and snack in the afternoon. 
Primary – Middle School fee is TL for lunch. 

High School fee is  for lunch. 

6. Servis ücretleri 2019 Ağustos ayında belirlenecektir. 
 

TED OKULLARINDAN NAKİL GELECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK KURALLAR / RULLES 

FOR THE STUDENTS FROM OTHER  TED SCHOOLS 

S 

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER / NECESSARY DOCUMENTS FOR 

ENROLLMENT 

ÖĞRENİM ÜCRETİ – YEMEK ÜCRETİ ÖDEME SEÇENEKLERİ / OPTIONS OF TUITION – 

CATERING FEE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


