
Çengelköy Mah. Engin CaddesiNo:29 ÜSKÜDAR/İSTANBUL

T. 0 216 424 44 44

www.teduskudar.com



Eğitim alanında Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Türk 
Eğitim Derneği’nin meşalesi artık Üsküdar’da.

TED Üsküdar Koleji, 2022-2023 öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul ve lise hazırlık düzeylerinde eğitime başlayacaktır. 
Türk Eğitim Derneği, başarılı fakat maddi olanakları sınırlı öğrencilere 
burslar vermeyi yurt içinde ve dışında yabancı dilde eğitim veren 
okullar ve yurtlar açmayı, Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyeye 
taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin sorunları 
ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim 
politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinmiş 
köklü bir sivil toplum kuruluşudur.

Eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırmayı amaç edinen Türk Eğitim 
Derneği’nin misyon ve vizyonuna sahip, belirlediği hedeflerden 
şaşmadan yola devam eden TED Üsküdar Koleji; çağdaş eğitim 
anlayışı ile dünya vatandaşı vizyonuna sahip bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.



OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

TED Üsküdar Koleji okul öncesi eğitimi; 

TED Okul Öncesi Eğitim Programı 
doğrultusunda okulumuz, öğrencilerin İngilizce 
bilgisinin temellerini atarak yaratıcılığının 
geliştirilmesine, eğlenerek öğrenmesine ve 
öğrenirken öğrencinin kendini tanımasına 
odaklanır. Okul öncesi eğitimini okulumuzda 
alan öğrenciler, oryantasyon çalışmaları 
sayesinde ilkokula güçlü bir başlangıç yapar.

Türkçe ve İngilizce etkinlikler ile farklı kültürlerin 
kapılarını aralarlar, kendilerini ifade etmenin 
yeni yollarını keşfederler.



İLKOKUL EĞİTİMİ

TED Üsküdar Koleji İlkokul Eğitimi; 

Öğrencilerin bilişsel, bedensel, sosyal yönden 
gelişimlerinin en önemli dönemi olan ilkokul 
çağında onları geleceğe özenle hazırlayan 
TED Üsküdar Koleji, araştırmacılığı ve 
yaratıcılığı ön plana çıkaran bir eğitim modeli 
benimser. Sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında 
öğrencilere demokratik ve çağdaş bir eğitim 
ortamı sunar.



ORTAOKUL EĞİTİMİ

TED Üsküdar Koleji Ortaokul Eğitimi; 

Öğrencilere kendilerini ifade edecekleri ulusal ve 
uluslararası platformlar hazırlar; çeşitli bilim, kültür ve 
spor dallarında ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak 
olanaklar sağlar. Eleştirel düşünebilen, etkili iletişim 
kurabilen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip 
çıkarken dünya vatandaşı vizyonuna da sahip bireyler 
yetiştirilmesi öncelikli gayedir.



LİSE EĞİTİMİ

TED Üsküdar Koleji Lise Eğitimi; 

TED Üsküdar Koleji Lisesi’nde kalıcı 
öğrenme ve yüksek akademik 
standartlara ulaşma esastır. 
Öğrencilerimiz öğrenirken, aynı 
zamanda ilgi ve yetenekleri 
paralelinde mesleki kariyerlerini 
etkileyecek tercihlerini danışman 
öğretmenlerimiz ve uzmanlarımızla 
birlikte yaparlar. Lisemiz, yurt içi 
ya da yurt dışı üniversite kabul 
süreçlerinde başarılı olan, çağdaş 
ve donanımlı gençler yetiştirmeyi 
hedefler.

TED Üsküdar Koleji’nde 
2022-2023 yılında lise 
hazırlık sınıfları için öğrenci 
kabul edilecektir.

TED Üsküdar Koleji bünyesinde İngilizce dil eğitimi, 
Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı esas alınarak 
hazırlanan K12 bütünlüğünde, TED’e özgü İngilizce 
müfredatı yürütülmektedir. 

Teknolojik donanımlı sınıflarda yabancı öğretmenlerin 
desteği ile öğrencilerin konuşma-hitabet, okuma, yazma 
ve dinleme gibi bütün dil becerilerinde kendilerini etkili 
bir şekilde ifade etmeleri sağlanır. 

Ders içi ve ders dışı etkinliklerin yanı sıra yurt dışı 
programlarıyla öğrencilerin hem yabancı kültürleri 
tanımaları hem de öğrendikleri dili doğal ortamlarında 
kullanmaları için fırsat yaratılır.  

Öğrencilere 2. yabancı dil olarak Fransızca ve Almanca 
dillerinden biri veya birkaçı seçmeli ders kapsamında 
sunulur. Kaliteli yabancı dil eğitimi, TED Okullarının 
temel özelliklerinden biridir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ



Yurt dışında bini aşkın üniversite tarafından kabul gören, 
ülkemizdeki vakıf üniversitelerinde diploma notuna göre %25 
ile %75 aralığında değişen oranlarda burs sağlayan Uluslararası 
Bakalorya Diploma Programı (UBDP)

Dünya çapında birçok akademik kurum ve işveren tarafından 
kabul gören ve bilgiyi kullanma, sözel beceriler, sorun çözme, 
inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri gibi temel 
becerileri geliştiren ve birçok üniversitede hazırlık sınıfından 
muafiyet sağlayan Uluslararası Genel Orta Öğretim Sertifikası 
Programı (IGCSE)

Altmıştan fazla ülkede uygulanan, yurtdışındaki üniversitelerde 
okumak isteyen öğrencilerin üniversite kabulünde avantaj 
sağlayan, bunun yanı sıra öğrencinin program içerisinde aldığı 
ve başarılı olduğu derslerden muaf tutulmasına olanak veren 
Advanced Placement (AP) Programı

FARK YARATAN PROGRAMLAR

TED Üsküdar Kolejinde MEB onaylı ulusal ve uluslararası 
programlar uygulanır. Bunlar;

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan 
üstün nitelikli bilim insanı yetiştirilmesine kaynaklık etmek 
amacıyla araştırmacı ruha sahip, üretken ve bilimsel düşünmeyi bir 
yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, 
dört yıllık uygulama ve araştırma ağırlıklı Bilim İnsanı Yetiştirme 
Programı (BİYP)

Pearson ortaklığında yürütülen ve MEB mevzuatına uygun, 
uluslararası geçerliliğe sahip, öğrencilere hayallerindeki mesleklere 
ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen 
firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmeyi hedefleyen 
bir meslek edindirme programı olan Business and Technology 
Education Council (BTEC) Programı

Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin bütünlük içinde 
sağlanması için öğretim programlarının sporun ve sanatın 
farklı dallarını kapsayacak şekilde genişletildiği, ulusal program 
dâhilinde 10, 11 ve 12. sınıf düzeyinde seçmeli derslerle oluşturulan 
Spor ve Sanat Paketi

Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan 
Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında öğrencilerin çift diploma 
almasını sağlayan TED - Kanada Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci 
Değişim Programı



ÖLÇME ve 
DEĞERLENDİRME

TED Üsküdar Kolejinde öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 
gelişimleri sistemli ve objektif şekilde takip edilir. Öğrencilerin gelişim 
durumları veliler ile elektronik ortamda ve görüşmeler yoluyla 
periyodik olarak paylaşılır. Öğrencilerin gelişimleri çoktan seçmeli ve 
açık uçlu sınavların yanında proje, portfolyo vb. yöntemlerle de takip 
edilir. TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve değerlendirilen 
merkezi sınavlar tüm TED Okulları ile birlikte Okulumuzda da 
uygulanmaktadır.

PSİKOLOJİK 
DANIŞMA VE REHBERLİK

Gelişimsel ve koruyucu yaklaşımı esas alan PDR hizmetleri, 
öğrencilerin gelişim döneminde karşılaştıkları güçlükleri sorun haline 

dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu kapsamda, 
öğrencilerin kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, 

çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda 
bulunmak üzere çeşitli çalışmalar yapar.



SPOR
KÜLTÜR
SANAT

Öğrencilerin sosyal ve fiziki 
gelişimlerini en iyi şekilde 
tamamlamaları ve kendilerini 
tanımaları için gerekli tüm olanaklar 
TED Üsküdar Kolejinde sağlanır. 
Spor salonları, çeşitli alanlardaki kulüp 
ve atölyeler, müzik odaları, etkinlik 
ve oyun terasları ile öğrencilere 
yeteneklerini keşfedebilecekleri 
alanlar yaratılır.



KÜTÜPHANE VE
BİLGİ ERİŞİM MERKEZİ

TED Üsküdar Koleji Kütüphane ve Bilgi 
Erişim Merkezi’nde her bir öğrencinin okuma, 
düşünme, araştırma becerileri geliştirilir ve 
bilgiye erişim ihtiyaçları çeşitli kaynaklarla 
karşılanır. Kitaplar, süreli yayınlar, danışma 
kaynakları, görsel - işitsel materyaller ve 
elektronik bilgi kaynakları gereksinimler 
doğrultusunda sürekli güncellenmektedir.

EĞİTİM PERSONELİ
VE SEÇİMİ

TED Üsküdar Koleji eğitim personeli 
istihdamı, diğer TED Okullarında olduğu 

gibi TED Genel Merkezi tarafından 
yürütülmektedir. İstihdam edilen 

eğitim personelinin kişisel ve mesleki 
gelişimleri sürekli hizmet içi eğitimlerle 

desteklenmektedir.



YERLEŞKE VE
FİZİKİ YAPI

TED Üsküdar Koleji, mimari açıdan ve 
teknolojik olarak çağın gerektirdiği en 

donanımlı altyapıya sahiptir. 
6 bin m²’lik arsa üzerine kurulu, 

20 bin m²’lik kapalı alanları ve 
4 bin m2’lik açık alanları ile 

öğrencilerin akademik ve sosyal 
gelişimi için gerekli tüm 

olanakları sunar.



Türk Eğitim Derneği 94 yıldır olduğu gibi bugünde öğrencilerini başarılı 

bir geleceğe hazırlamaya Çengelköy’de devam edecek. 

TED Üsküdar Koleji’nde öğrencilerimiz, akademik, sosyal-duygusal, 

spor ve sanat alanlarında gelişimleri bir üst yaşa ve hayata hazırlanır. 

Fiziksel ve teknolojik altyapısı mükemmel, yenilikçi ve çağın gerektirdiği 

donanıma sahip kampüsümüzde, öğrencilerimiz, her biri alanında 

deneyimli, idealist ve yüksek motivasyonlu akademik kadrosu tarafından 

hassasiyet ve titizlikle, soru çözmekten çok sorun çözme becerisi 

gelişmiş, akademik başarısı yüksek aynı zamanda kendini iyi ifade eden 

bireyler olarak topluma kazandırılması amaçlanır. 

TED ÜSKÜDAR KOLEJİ
TED Koleji Artık Çengelköy’de!

Türk Eğitim Derneği yeni kampüsü 
TED Üsküdar Koleji, 94 yıllık deneyimi, 
vizyonu ve başarısı ile Çengelköy’de açıldı.

TED Üsküdar Koleji, 2022-2023 yılında 
Anaokulundan Lise Hazırlık kademesine 
kadar öğrenci alıyor. 

Detaylı bilgi için 
www.teduskudar.com adresini 
ziyaret edebilirsiniz. 

Çocuğumuzun geleceğini 
Türk Eğitim Derneği’nin meşalesi altında 

birlaikte inşa etmek üzere 
sizleri okulumuza bekliyoruz. 

Sağlıklı günler dileriz. 



ÖĞRENCİ KAYIT
KABULÜ

TED Üsküdar Kolejine; okul öncesi, 
1, 2, 3. sınıflara mülakat; 
4, 5, 6, 7, 8 ve Lise Hazırlık sınıflarına  
TED Okulları Giriş Sınavı ve mülakat ile 
öğrenci kabul edilir.

BURS VE İNDİRİM
OLANAKLARI

Tam Eğitim Bursu (TEB)

 Türk Eğitim Derneği tarafından maddi olanakları 
yetersiz ancak başarılı öğrencilere verilen burstur. 

Diğer Burs ve İndirimler

TED Üsküdar Koleji, TED Genel Merkezi 
tarafından onaylanan “Burs ve İndirim 

Uygulamaları İç Yönetmeliği” kapsamında 
burslar verir ve indirimler uygular.

 

Detaylı bilgi için: www.ted.org.tr



BESLENME, ULAŞIM
SAĞLIK ve GÜVENLİK 

HİZMETLERİ

Öğrencilerimizin sağlığının korunması ve güvenliğinin sağlanması 
vazgeçilmezdir. 800 m² ve 460 m²’lik çift yemekhanemizde 

dengeli beslenme ilkeleri esas alınarak oluşturulan menüler, hijyen 
kurallarına uygun bir şekilde servis edilir.

Öğrencilerin okula ve evlerine ulaşımı, Milli Eğitim Bakanlığı 
Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun olarak, servis 

araçlarında hostesler eşliğinde sağlanır.

Koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri okul bünyesindeki revirde 
sunulur.  Okulumuzda öğrenci, öğretmen ve personelin can ve 

mal güvenliğinin korunması amacıyla istihdam edilmiş güvenlik 
görevlilerinin yanı sıra kampüsümüz 24 saat boyunca gözetim 

altındadır.
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