
*Bu katalogda kullanılan fotoğraflar okulumuzda çekilmiş olup tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılması ve çoğaltılması yasaktır.  

“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE İNANIYORUZ. 

HER TED’Lİ BİR GELECEKTİR” 



Kurucumuz



Türk Eğitim Derneği



Türk Eğitim Derneği (TED) Kurtuluş Savaşı sonrası Atatürk'ün öncelikli olarak üzerinde durduğu ve gelişmesi için her türlü 

yatırımı desteklediği alanlardan biri eğitim olmuştur. Ancak savaştan yeni çıkmış bir devletin bu alana yapabileceği yatırımlar 

da kısıtlı kalmıştır. Bu koşullarda, Atatürk'ün 1 Kasım 1925'de yaptığı meclis açılış konuşmasında özel kişi ve kuruluşları 

eğitime katkı yapmaya çağırması bakımından önemlidir. Bu çağrı yanıtsız kalmamış, kısa bir süre sonra, o zaman Cumhuriyet 

Halk Fırkası Merkezi olan Büyük Millet Meclisi binasında bir toplantı yapılmış ve "Türk Maarif Cemiyeti"nin kuruluş hazırlıkları 

başlatılmıştır. 

Trabzon Milletvekili Hasan Saka'nın başkanlığında toplanan bu kurulda, bugün Türk Eğitim Derneği'nin kurucuları olarak 

anılan, Başbakan İsmet İnönü, dokuz bakan, iki yüz elli milletvekili, Genel Kurmay Başkanı ve ikinci başkanı, iki danıştay üyesi, 

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ve bakanlığın on iki genel müdürü, on üniversite rektörü ve dekanı, iki bakanlık genel müdürü, 

bir iş adamı ve bir gazeteci bulunmuştur. Kurulda bulunan üyelerle yapılan görüşmeler sonunda, Atatürk'ün önerisini en iyi 

biçimde gerçekleştirecek, öncelikli amacı;Türk çocukları için yabancı dil öğrenimi öngören okullar ve her çeşit kurslar açmak, 

kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla kendi başına okumaya imkan bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının 

okumalarını sağlamak olan "Türk Maarif Cemiyeti" 31 Ocak 1928 tarihinde kurulmuştur. 

Cemiyet'in amblemi 1929 yılı Mart ayında bugünkü biçimiyle Dernek Amblemi olarak seçilmiş ve kabul edilmiştir. Amblemdeki 

ay Türk bayrağından alınmıştır. Eğitim sembolü olan meşalesi Cemiyet'in amacının simgesidir. Yıldızlar, Cemiyet'in kuruluşu 

ve gelişmesinde büyük katkısı olan ilk yönetim kurulunun beş üyesine saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirmek amacını taşımaktadır. 

Cemiyet'in adı, 1934 yılında "Türk Kültür Cemiyeti", 08 Haziran 1946 yılında "Türk Eğitim Derneği" adını almıştır. 

Türk Eğitim Derneği (Türk Maarif Cemiyeti) 

Kuruluş Öykümüz



Türk Eğitim Derneği

1928’den Günümüze Bir Gelecek Projesi



Türk Eğitim Derneği

1928’den Günümüze Bir Gelecek Projesi



Nesilden Nesile Türk Eğitim Derneği 



• TED meşalesi ile geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirmek.

Türk Eğitim Derneği

Misyonumuz 

Vizyonumuz 

• Eğitim öğretim yaklaşımlarıyla fark yaratan, imza attığı  

projelerle uluslararası eğitim platformlarında adından söz  

ettiren bir okul olmak. 

Değerlerimiz 

• Atatürk İlkeleri’ne ve Cumhuriyet’in kazanımlarına bağlı olmak, 

• Türk Eğitim Derneği’nin misyon ve vizyonunu benimsemek, 

• Sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak, 

• Ulusal ve manevi değerlere sahip çıkmak, 

• Bilimin ışığını takip etmek. 



TED İzmir Koleji

Türkiye’nin en köklü sivil inisiyatifi olarak 1928 yılından itibaren faaliyet gösteren Türk Eğitim Derneği’nin ülkemizde 

oluşturduğu eğitim zincirinin halkalarından biri de TED İzmir Koleji’dir. Okulumuz 2014-2015 yılında hizmete girmiştir. TED 

İzmir Koleji’nde anaokulu üç yaştan başlayarak, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyine kadar eğitim ve öğretim hizmeti veren bir K12 

okuludur. 

Anaokulundan liseye kadar uzanan eğitim sürecinde, TED İzmir Koleji’nde öğrenim gören bir öğrenci eğitim hayatına erken 

yaşta birlikte başladığı arkadaşları ile Lise’mizden mezun olma şansına sahiptir. 

TED İzmir Koleji güçlü akademik kadrosu sayesinde, öğrencilerinin potansiyellerini ortaya çıkararak özgüvenli, yaratıcı, empati 

sahibi, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bireyler yetiştirmek için tüm yaş gruplarında, yabancı dil, bilim, teknoloji, matematik ve 

sanat başta olmak üzere çeşitli alanlarda farklılaştırılmış ve ayrıcalıklı eğitim programları sunmaktadır. 

TED İzmir Koleji, CIS (Council of International Schools), Uluslararası Okullar Konseyi'nin akredite bir üyesidir. CIS, okulların öngörülen 

kalitede eğitim verdiğini onaylayan, dünyaca tanınmış saygın bir kuruluştur.  



Council of International Schools 

IUluslararası Okullar Konseyi 

  



Yerleşke 

Kampüsümüz; fiziki şartlarıyla, yeşil ve mavinin birleştiği güzel İzmir’de, doğa ile iç içe bir okuldur. 14.573 m2 kapalı ve 3560 m2 

açık oyun alanı ile öğrencilere kendilerini yuva sıcaklığında ve güvende hissedecekleri, dünyayı ve doğayı dört mevsim yakından 

tanıyacakları bir ortam sunmaktadır.  

 



Fen ve Teknoloji Laboratuvarları 

Kütüphane 

Apple Lab/ Dijital Kütüphane 

Robotik Kodlama 

Lego Sınıfı 

Windows Lab

Atölyeler 

Görsel Sanatlar Stüdyosu 

Bale Salonu 

Jimnastik Salonu 

Oyun alanları 

Konferans Salonu 

FİZİKSEL OLANAKLAR



Fen ve Teknoloji Laboratuvarları 



Kütüphane 



Apple Lab / Dijital Kütüphane Robotik Kodlama 



Lego Sınıfı 

Windows Lab 



Atölyeler Görsel Sanatlar Stüdyosu 



Bale Salonu Jimnastik Salonu 



Oyun Alanları 



Konferans Salonu 



Ege'nin saklı cenneti Urla'da yaşam biçimi haline gelen ekolojik hayat, TED İzmir Koleji Eco House alanında anaokulu öğrencilerimize 

birbirinden değerli deneyimler yaşatıyor. Küçük yaşta permakültür eğitimi alan öğrencilerimiz doğal denge içerisinde bitkilerin 

tohum halindeyken nasıl büyüdüğünü, olgunlaştığını öğreniyor. Dalından kopardıkları sebzeler ile yemekler pişirmenin tadını 

çıkarıyor, zeytin ağaçlarından kendi elleriyle topladıkları zeytinleri kırıp, nasıl zeytin yapacaklarını A'dan Z'ye öğreniyor. 

Eco House 



Orman Okulumuz,  

TED İzmir Koleji'nin akciğerleri gibi, temiz havayı ta içlerinde hisseden çocuklarımızın 
bedenlerine ve ruhlarına terapi niteliğinde...

TED İzmir Koleji Orman Okulu 



rman Okulu 

dünyada geçtiğimiz 

yıllarda yaygınlaşan 

ancak ülkemizde ilk defa TED 

İzmir Koleji müfredatı içinde 

yer alan öğrenci merkezli ve 

ilham verici bir öğrenme 

yaklaşımıdır. Orman Okulu 

faaliyetlerinde öğrencilerimiz, 

doğada yaşayabilme, doğa 

ortamında temel 

gereksinimlerini 

karşılayabilme becerilerini 

kazanırlar. Orman yaşamında 

gerekli materyalleri kendileri 

hazırlayan öğrencilerimiz, 

bitkileri, doğada yaşayan 

hayvanları ve yaşam alanlarını 

görür ve deneyimlerler. 

TED İzmir Koleji Orman Okulu 



Öğrenc i ler i keş fetmeye, tasar lamaya , 

düşünmeye yönlendiren, özgüven ve benlik 

saygılarının gelişmesini hedefleyen "Orman 

Okulu" çalışmalarında doğayı sevmek ve ona 

saygı göstermek temel prensiptir. Erken yaşta 

bu duygusal becerileri kazanan ve içselleştiren 

öğrencilerimiz, risk almayı, dirençli ve 

mücadeleci olmayı, zorluklar ile baş etmeyi 

öğrenirler, iletişim becerileri güçlü bireyler 

olarak gelişim yolcuklarına devam ederler. 

TED İzmir Koleji Orman Okulu 



TED İzmir Koleji Orman Okulu 





Permakültür 
Sürdürülebilir hayatın küçücük bir tohumdan olgun bir meyve veya sebze 

oluşuna kadarki yaşam döngüsünü başlatan ve devam ettiren Permakültür 

faaliyetlerinde öğrencilerimiz, sebzelerin veya meyvelerin tabaklarına 

gelene kadar geçirdikleri süreçleri görme ve deneyimleme şansı yakalarlar. 

Toprağın nasıl verimli olacağını, hangi gübrenin kullanılması gerektiğini, can 

suyunun ne olduğunu öğrenen öğrencilerimiz, unutamayacakları deneyimler 

ile gelişim serüvenlerine devam ederler. 



Kindi Farm  

Doğal yaşamın güzelliklerinden olan Kindi Farm alanındaki can 

dostlarımız ile sorumluluk almayı, bizim dışımızdaki canlıların yaşam 

hakkına saygı duymayı ve onları sevmeyi öğrenen öğrencilerimiz, 

ekolojik düzen içinde yaşama ve bizlere katkı sağlayan tavuklarımızın ve 

tavşanlarımızın tabiatlarına uygun olarak nasıl yaşadıklarını öğreniyor, 

gözlemliyor ve büyüme serüvenlerine tanık oluyorlar. 





ğrencilerimizin geliş im özell iklerini göz önünde 

bulundurarak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, 

mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişiliğe sahip bireyler 

olarak yetişmelerinde sporun ve beden eğitimi dersinin çok önemli 

bir yeri olduğuna inanıyoruz. TED İzmir Koleji olarak 

öğrencilerimizin; beden eğitimi ve sosyal etkinlikler yoluyla Ulu 

Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, bedenen, ruhen ve fikren 

sağlıklı, vatanını ve milletini seven, dürüst ve mutlu bireyler olarak 

yetişmelerini amaçlıyoruz. 

TED İzmir Koleji öğrencileri basketbol, voleybol, tenis, futbol, 

yüzme, jimnastik gibi birçok spor branşını uygulama şansına 

sahiptir. Branşlar; öğrencilerimizin bedensel gelişimleri göz 

önünde bulundurularak her bir sınıf seviyesinde ayrı ayrı 

planlanmaktadır. TED İzmir Koleji öğrencileri tüm alanlarda 

olduğu gibi çeşitli spor branşlarında ulusal ve uluslararası 

başarılara sahiptir.  

Okulumuzun spor alanları içinde yüzme havuzu, kapalı tenis kortu,  

tribün alanına sahip büyük spor salonu, aynalı yoga-bale salonu, 

jimnastik salonu ve drumfit ekipmanlarının bulunduğu salonumuz 

bulunmaktadır.  

Spor 



ünya'da örnekleri bulunan ancak ülkemizde ilk defa 

eğitim müfredatı içinde K12 düzeyinde uygulanan 

Drumfit derslerinde amaç, müzikle hem zihne hem de 

vücuda senkronize hareket edebilmeyi öğretmektir. Drumfit 

topları, bagetleri ve müzik ile yapılan çalışmalarda el, göz ve 

vücut koordinasyonu bir arada sağlanıp, çoklu öğrenme 

geliştirilmektedir. Öğrencilerimiz bireysel ve takım olarak 

uyguladıkları bu çalışma ile ekip olabilme becerilerini geliştirip 

gelişim serüvenlerine devam ederler. 

TED İzmir Koleji Drumfit 



Yüzme Havuzu 

kulumuzun yüzme havuzu, 1.5 metre derinliğe sahip ve 

dört kulvardan oluşan yarı olimpik ölçülerdeki özellikleri 

ile öğrencilerimize yüzme eğitimi alanı sağlamaktadır. 

Anaokulundan itibaren öğrencilerimiz yüzme dersi görmekte 

farklı yüzme stilleri ile tanışmaktadır. 

Spor Salonu 



TED İzmir Koleji Spor Okulları’nın ve beden eğitimi derslerinin temel var oluş felsefesi, yaşam boyu spor prensibi üzerine 

kurgulanmıştır, Öğrencilerimizin zihinsel, fiziksel ve sosyal anlamda iyi olma hallerini benimsedikleri, topluma faydalı birer birey 

olmalarını, sağlıklı ve mutlu büyüyerek spor meşalesini iyi ahlak çerçevesinde taşıyan sporcular olarak yetişmelerini hedefleyen beden 

eğitimi öğretmenlerimiz, geleceğin sporcularına başarıyla yön vermektedir.  

TED İzmir Koleji Spor Kulübü 



ED İzmir Koleji’nde sanat eğitimi özel bir yer taşır. 

Görsel sanatlar eğitimiyle temel amacımız yaratıcı 

süreci sorgulayarak keşfeden, sanat ve tasarım 

ilkelerini kullanarak geleneksel ile günceli birleştirerek sanat 

üretiminde bulunmaktır. Okulumuzda öğrencilerimiz gerek 

izleyici gerek uygulayıcı olarak sanat konusunda zevk ve söz 

sahibi bireyler olarak yetişirler.  

Öğrencilerimiz görsel sanatlara kültürel açıdan yaklaşır ve bu 

bağlamda sanatı sanat tarihi eğitimi ile birleştirerek 

yorumlamayı öğrenir. Aldıkları sanat eğitimi sayesinde 

disiplinler arası geçişi kolaylaştıran sanata özgü yaratıcı ve 

değişken bakış açısını kazanmış olur. Programımız yaratıcı 

düşünceyi estetikle buluşturmayı hedeflerken, sanatın 

anlamının ve değerinin üzerine düşünen, tartışan, 

uygulamalarında farklı teknikleri bir arada kullanabilen 

bireyler yetiştirir. Görsel sanatlar derslerimizde yenilikçi 

uygulamalar kullanılarak yapılandırılan programımızda; resim, 

baskı, seramik, geleneksel sanatlar ve üç boyutlu çalışmalarla 

öğrencilerimize farklı teknikleri deneyimleme olanağı sunulur. 

Sanat 



Seramik Atölyesi 



anatçı; düşünen, izleyen, dinleyen, sorgulayan, insanlığın, insan 

olmanın, yaşamın ne anlama geldiği üzerine kafa yoran, 

gerçekleri gören, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde 

olan ve duygularını, düşüncelerini estetik yolla ifade edebilendir. Bir 

sanatçının sorumluluklarını gerçekleştirmesi, oldukça titiz ve derin 

çalışmalar gerektirir. Elbette, öğrencilerine sanatı sevdirmek, 

anlatmak, öğretmek ve öğrencilerinin hayatlarına sanatçı gözüyle 

bakabilmelerini aşılamak üzere yola çıkan eğitim kurumlarının 

sorumluluğu da oldukça titiz ve derin bir çalışma gerektirir. 

TED İzmir Koleji Sanat Akademisi, tam olarak bu düşünce felsefesini 

benimseyerek, Türk Eğitim Derneği’nin köklü eğitim anlayışının 

içinden var olmuş bir sanat kurumudur. Alanlarında profesyonel 

eğitim almış deneyimli öğretmenlerimiz eşliğinde yürüttüğümüz 

Sanat Akademisi programımız, farklı ve zengin içeriği ile eğitim 

veriyor.  

Müzik, Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları alanlarında eğitimleri 

kapsayan TED İzmir Koleji Sanat Akademisi’nde, müzik alanında 

eğitim alan öğrencilerimiz dünyanın en önemli müzik okullarından 

London College of Music’in sertifika sınavlarına girme hakkına da 

sahip oluyor.  

Sanat Akademisi 



İzmir’in İlk ve Tek Gençlik 

ve Sanat Bienali  

Gençlik ve Sanat Bienali 

"Başka" 
21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan profiline uygun eğitim anlayışı ile 

uluslararası standartlarda sanat eğitimi sunan, bu şekilde sanatın çeşitli 

dallarında bilinçli zevkleri olan bireyler yetiştirmeyi hedefleyen TED İzmir 

Koleji, İzmir’in ilk çocuk ve gençlik sanat bienaline imza attı.  

Türkiye genelinde bulunan TED Okulları çocuklarının hazırladıkları 

eserlerin sergilendiği bienalin danışmanlığını Murat Pilevneli üstlendi. 

“Başka” temasıyla gerçekleşen, TED İzmir Koleji “Çocuk ve Gençlik Sanat 

Bienali” ile öğrencilere estetik farkındalık kazandırmak ve kültürel 

gelişimlerine katkıda bulunmak, kendilerini sanat yolu ile ifade edecekleri 

yaratıcı ortamları sunmayı amaçlamaktadır.  

Resim, grafik, baskı resim, heykel, seramik, enstelasyon, fotoğraf ve yeni 

medya uygulamalarının yanı sıra farklı sanatsal disiplinleri ve etkinlikleri 

bünyesinde barındıran bienal kapsamında, TED Okulları’ndan gelen 

eserler sanatseverlerle buluştu. 



ED İzmir Koleji’nde verilen müzik eğitimi ile hedefimiz 

öğrencilerin içinde var olan yaratıcılığı hareket, ritim ve 

müzik aracılığıyla ortaya çıkartarak, müzik yoluyla 

kendini ifade eden, özgüven sahibi bireyler yetiştirmektir. 

Okulumuzda tüm kademelerdeki öğrencilerimiz yaratıcılıklarını 

sergileyebilecekleri çeşitli enstrümanlar ve ritim çalgılarıyla 

donatılmış müzik sınıfları, bireysel enstrüman çalışma odaları ve 

çalışmalarını kaydedebilecek kayıt stüdyosuna sahiptirler. 

Öğrencilerimizin sanat ve sosyal alanda gelişmesi ve özgüven 

sahibi olmaları için müzik bölümü olarak tüm kademelerdeki 

öğrencilere seviyelerine uygun olarak bireysel veya toplu 

performanslarla bölümümüzün belirlediği zamanlarda öğlen 

araları müzik dinletileri yapılmaktadır. Anasınıfından lise son 

sınıfa kadar öğrencilerimiz temel müzik kurallarını bilir, notaları 

tanır, farklı müzik türlerini öğrenir, ayırt eder. Okul orkestrası, 

okul bandosu, okul korosu ve gitar orkestralarıyla okul sonrası 

istedikleri çalışmalara katılabilir, okul içi ve dışı yapılan tören, 

festival ve yarışmalarda performanslarını sergileyebilirler. 

Müzik 



Müzik Stüdyoları Kayıt Stüdyoları 



Güneş Enerjisi Projeleri 

Geri Dönüşüm Odaklı Sanat Etkinlikleri 

Uluslararası Okullar Programı 

Urla Hayvan Barınağı Destekleme Projesi 

TED İzmir Koleji Can Dostları

TED İzmir Koleji Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Projeleri



TED İzmir Koleji Sürdürülebilirlik Projeleri 



IGüneş Enerjisi Projesi 

TED İzmir Koleji’nin kendi enerjisini üreten az sayıdaki öncü okuldan biri olmasını sağlayan projenin çalışmaları kısa sürede 

tamamlanma aşamasına gelmiştir. 1056 adet solar enerji paneli ile oluşturulan 545 kw gücündeki Güneş Enerjisi santrali, TED 

İzmir Koleji’nin enerji ihtiyacının %95’ini karşılayacak seviyededir. Okulda üretilecek temiz enerji ile 14.826 ağaç tarafından 

tutulabilecek yıllık 333.592 kg CO2 eşdeğer Sera Gazı emisyonunun doğaya salınımı engellenecektir.  

TED İzmir Koleji 

sürdürülebilir projelerine 

bir yenisini ekleyerek 

doğanın yükünü 

hafifletmeyi 

amaçlamaktadır. Bu 

doğrultuda karbon 

salınımı ve sera gazı 

emisyonunun 

azaltılmasına yönelik 

Güneş enerjisi projesi ile 

karbondioksitin temiz 

havadan arınmasını 

hedeflemiş ve 1056 adet 

güneş panelini bünyesine 

katmıştır. 

TED İzmir Koleji Sürdürülebilirlik Projeleri 



IGeri Dönüşüm Odaklı Sanat Etkinlikleri 
TED İzmir Koleji olarak kaynakların tahribi ve tükenmesine karşı duyarlı bireyler yetiştirme hedefimizle çevrenin korunmasına yönelik 

hayata geçirdiğimiz projelerle farkındalık yaratıyoruz. “Sahil ve Deniz Atıkları Çocuklarımızın Elinde Sanata Dönüşüyor” isimli 

farkındalık projemiz ile deniz ve sahil kıyılarından toplanan atıklardan dev bir balık heykeli yaparak çevre ve deniz temizliğine dikkat 

çeken TED İzmir Koleji öğrencilerimiz, bir sonraki yıl ise dünyada da gündem olan, popüler bilimde yedinci kıta olarak anılan plastik 

yığınına gönderme yaparak 1000’e yaķın plastik pet şişeden dev bir balık heykeli tasarlamıştır. 

Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak adına farkındalık yaratma çalışmalarında sanatı aracı olarak kullanan TED İzmir Koleji 

öğrencileri çocuklardaki çevre bilincinin yerleşmesi ve çevreye atılan atıkların farkındalığını çocuklarda kazandırmak amacıyla çocuk 

figürleri seçerek yepyeni projeler hazırlamıştır.  

TED İzmir Koleji Sürdürülebilirlik Projeleri 



IGeri Dönüşüm Odaklı Sanat Etkinlikleri 

Deniz ve sahil atıklarıyla kaplanan çocuk mankenler plastiğin kullanımını en az 

seviyeye indirerek çevre duyarlılığına farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Son 

olarak TED İzmir Koleji öğrencileri, sanatın gücüne dikkat çekmeye çalışarak 

ünlü ressam Van Gogh’un odasını canlandırmaya çalışmaktır.  

Temel düşünce, Van Gogh bugün yaşasaydı kendi yaşadığı yüzyıldaki doğal 

ortamın el değmemiş özellikteki malzemelerinin, günümüzde nasıl bir evrim 

geçirip şimdiki halini aldığına dikkat çekmektir.

TED İzmir Koleji Sürdürülebilirlik Projeleri 



IUluslararası Okullar Programı 

TED İzmir Koleji'nin Ocak 2023'de "Global Schools Program"ına dâhil 

olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Global Schools 

Programı, UNESCO'nun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime Yönelik 

Küresel Eylem Programını (ESD) destekleyen Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın bir girişimidir.  

Okulumuz bu topluluğun bir üyesi olarak Birleşmiş Milletler'in 

belirlediği "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ni desteklemek ve 

sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için öğrencilerimizin gereken 

bilgi ve beceri kazanımlarını edinmesi konusunda çalışmalar 

yürütmeyi taahhüt etmektedir.  

TED İzmir Koleji çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine ve dünya 

vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirir. TED İzmir Koleji 

gerçekleştirdiği GES projesi, orman okulu, Permakültür, KindiFarm, 

EkoSchool, BigFish gibi önemli projelere imza atarak çevreye duyarlı 

öğrencileri geleceğe hazırlıyor. 

Global Schools 





Urla Hayvan Barınağı Destekleme Projesi     TED İzmir Kolejinin Can Dostları 

Akademik başarıları yanısıra doğa ve hayvanseverliği ile tanınan 

TED İzmir Koleji, Urla Barınağı ile ortaklaşa geliştirdiği projeler ile 

sokakta yaşayan hayvan dostlarımıza ve barınaklarımıza destek 

olmaya devam ediyor.  

Ortak paydada oluşturulan projede amaç; öğrencilerimizde sokak 

hayvanlarına ve barınak yaşamına dair farkındalık oluşturmak ve 

yardımseverlik duygusunu pekiştirmektedir.  

Okulumuzda bizlerle yaşayan can dostlarımız Bal ve Juju ile 

birlikte hayvan dostu bir okul olmaktan gurur duymaktayız. 

Dostlarımızdan Bal ve Juju anne ve oğul olarak bir arada 

okulumuzda yaşıyorlar. Hayvanseverlerin sosyal medya 

postlarından edinilen bilgi doğrultusunda Bal, 9 yavrusuna 

hamile halde Foça’da bir ormanda yoğun şiddete maruz 

kalmış bir halde bulunmuş ve okulumuzca sahiplenilmiştir. 

Kanser tedavisi tamamlandıktan sonra sağlığına kavuşan 

Bal’ın 8 yavrusu sahiplendirilmiştir, bir oğlu ile birlikte 

okulumuzda bizlerle birlikte yaşamaktadır. 

TED İzmir Koleji Sosyal Sorumluluk Projeleri 



TEDxYouth@IzmirTED 

Organizasyonu 

          

Öğrenmeyi yaşam biçimi haline getirmiş insanların takip ettiği 

TEDx konferans serisinin bir uzantısı olan TEDxYouth@IzmirTED 

organizasyonu okulumuzun ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

“Kesişmeler” temalı, ilham veren TEDx etkinliğimizde çok değerli 

konuşmacılar bizlerle hayatlarının keşismelerinin onlara neler 

yaşattığını ve hangi başarılara imza attıklarını paylaşmışlardır.  



Kampüs 

Kampüsümüz akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere olanak sunan çağdaş bir eğitim ortamı olarak planlanmıştır. 





Anaokulu 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise

Okullarımız



Anasınıfından 12. Sınıfa... 

TED İzmir Koleji Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu 

Lisesini kapsayan eğitim programı ile K12 (Anaokulundan 

12.sınıf sonuna) bütünlüğünde bir okuldur.  

Okulumuz her öğrencimizin akademik, sosyal ve kültürel 

alanlarda kendine özgü ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine 

olanak sağlayan zengin bir öğrenme ortamı sunar.  

Kendi değerlerini, dünya görüşlerini ve vizyonlarını 

oluşturabilmelerine yön vermek için “Yaşam Becerileri ve 

Değerler Eğitimi” olarak adlandırılan programların yanı sıra 

disiplinler arası çalışmalar, projeler ve araştırmalarla 

öğrencilerimizin geleceğin ve modern dünyanın nitelikli 

bireyleri olarak yetişmesi hedeflenir. 





"Çocukların okul öncesi dönemdeki doğal 
öğrenme yetenekleri, merak dürtüleri ve 
araştırma istekleri onlara yeni bilgi 
kazanımında büyük bir avantaj sağlarken 
bize ise ilham oluyor." 

TED İzmir Koleji Anaokulu her çocuğun bireysel özelliklerini; kendisine 

özgü büyüme ve gelişme çizgisini, öğrenme stillerini, kişilik 

özelliklerini, ailesinin tutumlarını ve çevresel yaklaşımları kapsayan bir 

bütün olarak görmektedir. 

Önceliği çocuktan alan ve onların mutlu ve yetkinliklerinin bilincinde 

bireyler olmalarını amaçlayan TED İzmir Koleji Anaokulu, Türk Eğitim 

Derneği’nin Okul Öncesi Eğitim Programı’nda belirtilen esaslara göre 

oluşturulmuş özgün bir program uygular. 

ANAOKULU



eneyimleyerek öğrenme modeli ile; 

ezberi değil içselleştirmeyi, çok 

fazla bilgi yerine o bilgiyi kullanmayı, 

sadece akademik değil kültür, sanat, spor, 

bilim gibi yetkin birer birey olmalarına 

hizmet edecek önemli dallarda kendilerini 

geliştirmelerini sağlayacak eğitim modeli ile 

öğrencilerin bireysel, kültürel, duygusal ve 

entelektüel gelişimleri için attıkları her 

adımda ellerinden tutulmaktadır.  

ANAOKULU

Anasınıfı öğretmenlerimiz tarafından yürütülen akademik çalışmalara ve temalara ek 

olarak haftalık program çerçevesinde; İngilizce, Çocuklar İçin Felsefe (P4C), PSP (Pre-

school Prodigies) Beden Eğitimi, Temel Jimnastik Eğitimi, Yüzme, Drama, Resim, 

Seramik, Drumfit ve Satranç dersleri branş öğretmenleri tarafından ilgili 

atölyelerimizde çocukların ilgisini çekecek bir ortam oluşturularak uygulanır.



üm TED Okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller 

Çerçeve Programı esas alınarak hazırlanan ve Milli Eğitim 

Bakanlığı onaylı K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce 

müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin çoğunun 

ilk kez tanıştığı İngilizce programı, anaokulunda çok önemli bir role 

sahiptir. Zengin bir öğretim programı, ilgi çekici bir ortam ve alanında 

uzman bir takım bu ilk buluşma sayesinde İngilizce’yi daha olumlu ve 

kolay öğrenilebilir bir hale getirir.  

TED İzmir Anaokulu’nda öğrencilerimizin biri Türkçe, diğeri yalnızca 

İngilizce konuşan iki sınıf öğretmenleri vardır. Öğrencilerimiz, haftalık 

programlarının yoğun kısmını bu öğretmen takımıyla birlikte geçirir. 

Her sabah Karşılama (Greeting) sonrası güne; iki-dilli öğretmen 

takımının yürüttüğü Homeroom saatiyle başlanır ve gün yine aynı 

takımın eşlik ettiği ortak etkinlik saati sonrası Toparlanma ve Ayrılış 

(Packing up and Goodbye) ile sona erer. Bunun yanı sıra Türkçe ve 

İngilizce konuşan sınıf öğretmenlerimizin; okul yılı için belirledikleri 

temalara yönelik öğrenme etkinliklerini paylaştıkları kendilerine ait 

etkinlik saatleri mevcuttur. Belirlenen temalar; Türkçe ve İngilizce 

etkinlik saatlerinde eşgüdümlü şekilde ilerler. İki dil arasındaki bu 

eşgüdümlülük; öğrencilerimizin hem ana dillerini hem de İngilizce’yi aynı 

yoğunluk ve ritimde deneyimlemelerine olanak tanır ki bu da yabancı dil 

öğrenmenin bilimsel olarak da kanıtlanmış en etkili yöntemidir. 

ANAOKULU

İngilizce 
İki Dilli Öğretmen Takımı (Bilingual Education) İngilizce Yabancı Dil Programı 

Türkçe ve İngilizce birlikte yürüyen Anaokulu programımız 

dahilinde öğrencilerimiz haftada üç saat de, TED Okulları 

İngilizce Programı çalışması yaparlar. Bu program 

öğrencilerimizin İngilizce konuşan sınıf öğretmenleri ve ayrı bir 

İngilizce ders öğretmeni tarafından yürütülür. 



Çocuklar Felsefe Yaparsa 
arklı ve özgün eğitim programlarımız ile düşünen, ifade eden, toleranslı, 

hoşgörülü bireyler olarak yetişmeleri için kapılar açıyor, o kapıdan cesaretle 

geçmelerine destek oluyoruz. “Çocuklar İçin Felsefe P4C” programımız da en 

değer verdiğimiz ve çocuklarımıza ömür boyu katkı olacağına inandığımız 

programlarımızdan biri.  

Türkiye’de sınırlı sayıda okulda işlenen bu programın ilk uygulayıcı okulu olmakla 

gurur duyuyoruz.Yaşamın ne anlama geldiği üzerine kafa yoran, gerçekleri gören, 

topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, duygu ve düşüncelerini ifade eden 

çocuklarımız "Çocuklar için Felsefe P4C" programımız ile mutlu, özgün ve özgür 

bireyler olmak için ilk adımı okulumuzda atıyor. 

Erken çocukluk döneminde sebep-sonuç ilişkisi kurma becerilerini geliştiren, 

kendileri için önemli olan kavramlar hakkında düşünmelerini sağlayarak yargıda 

bulunan, varsayımları sorgulayan ve doğasından gelen merak ve keşfetme 

becerilerini özgürce açığa çıkarma fırsatına sahip olan çocuklarımız, P4C Çocuklar 

İçin Felsefe ile akıl yürütmeyi, soruşturmayı takip etmeyi, bağlantı kurmayı, 

diğerlerinin düşüncesiyle ilgilenmeyi ve fikirlerini kişiselleştirmeden katılımcı olarak 

farklı fikirleri kabul etmeyi öğrenir. Okul öncesinden ortaokula kadar uyguladığımız 

çocuklar için felsefe ile öz saygısı, öz benliği, empati duygusu ve çok boyutlu 

ANAOKULU



ANAOKULU

Psikolojik Danışmanlık  

ve Rehberlik 
Okul öncesi rehberlik servisinin amacı; öğrencilerimizin gelişim dönemi 

özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden 

çözmelerine yardımcı olmak ve kendini tanıyan, iletişim becerileri yüksek, 

çevresine duyarlı, mutlu bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır. Amacımız, 

öğrencilerimizi sosyal ve duygusal açıdan en iyi şekilde ilköğretime ve hayata 

hazırlanmalarında gerekli psikolojik desteği sağlamaktır. 

Okul öncesi bölümümüzde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, 

öğrenciye yönelik ve aileye yönelik rehberlik olarak iki şekilde yapılmaktadır. 

Öğrenciye yönelik rehberlikte öğrenci ile bireysel görüşmelerin yanı sıra 

öğrencinin okula uyum ve adaptasyon süreçleri, okulda veya okul dışındaki 

tutum ve davranışları, çocuğun ilgi ve yetenekleri, ilkokula hazırbulunuşluk 

çalışmaları, değerler eğitimine yönelik uygulamalar yapılmaktadır.  

Aileye yönelik rehberlikte ise, veli ile sık sık bireysel görüşmeler yapılarak 

öğrencinin sosyal ve duygusal durumu, sınıftaki tutum ve davranışları, 

arkadaşlık ilişkileri ile ilgili ya da çocuğu etkileyeceği düşünülen sorunlara 

yönelik gözlemler paylaşılır. Ayrıca, velilere yönelik seminerlerle çeşitli 

konularda velileri bilgilendirerek çocuklarını psikolojik açıdan daha rahat 

anlayabilmeleri amaçlanmaktadır. 







İLKOKUL

Demokratik ve çağdaş öğrenme ortamları yaratarak öğrencilerimizin bireysel öğrenmelerinin yanı 

sıra takım çalışmalarına yatkın, sorumluluk bilinci gelişmiş, çevresiyle etkin iletişim kurabilen, 

meraklı, sorgulayan ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz.  

Bu çerçevede TED İzmir Koleji İlkokul programımızın temel amacı; çok çeşitli öğrenme ortamları 

içinde öğrencilerimizi yaşama hazırlamak ve her aşamada aktif olmalarını merak ve öğrenme 

isteklerini geliştirecek alanlar yaratmaktır.   

TED İzmir Koleji İlkokulu 



İLKOKUL

İngilizce 
TED İzmir Koleji İlkokulu’nda, TED Okullarına özgü “TED İngilizce Eğitim Programı” 

uygulanır. Bu doğrultuda, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil 

eğitiminde, öğrencilerin dil ve eleştirel düşünme becerileri Avrupa Ortak Diller 

Çerçeve Programı doğrultusunda geliştirilir.  

Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini 

edinmiş olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler. Yabancı dil 

programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı 

Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) eşit 

ağırlık verilir. Yabancı dil programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt 

kazanımlarına yönelik çalışmalar yapılır.  

Grammar (Dil bilgisi) eğitimi lise seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan, diğer 

becerilerin bir parçası olarak verilir. Ayrıca öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında 

öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir.Derslerde uluslararası 

yayınların yanında, TED’e özgü basılı ve görsel materyaller de kullanılır. “Critical 

Thinking” (Eleştirel Düşünme Becerisi), “Communication” (İletişim Becerisi), 

“Collaboration” (İş birliği Becerisi) ve “Creativity” (Yaratıcı Düşünme Becerisi) gibi 

21. yüzyıl becerileri de entegre edilerek dil alanında yetkinliğe ulaşmaları sağlanır. 



İLKOKUL

Bütünsel Bir Gelişim 
TED İzmir Koleji İlkokulu’nda, öğrencilerimizin Anaokulu 3 yaş 

itibariyle tanıştıkları ayrıcalıklı eğitim programları bütünsellik ilkesi 

ile uygulanmaya devam ettirilir. Satranç, Permakültür, P4C 

(Çocuklar için Felsefe), Yoga, PSP Müzik, Lego, GEMS ilkokul 

programının da bir parçasıdır.  

Çocuklarımız gerek ders programları gerek okul sonrası etkinlikler 

kapsamında zengin bir öğrenme ortamının keyfini sürer. İlkokul 

çağındaki çocuklar için oyun öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir 

parçasıdır. İlkokulumuzdaki öğrenme ortamları bu bakış açısıyla 

düzenlenmiştir.  

TED İzmir Koleji İlkokul öğrencileri açık hava sınıfları, sınıf 

bostanları, geniş oyun alanları ve koridorlarda merak ederek, 

araştırarak, yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı bulurlar. 



İLKOKUL

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Başarılı bir eğitimin temelini öğrenci-okul-aile üçgeni 

arasında kurulmuş doğru  iletişim ile öğrenci gelişimini takip 

eden düzenli veli görüşmeleri ve seminerler sağlamaktadır.  

SOHBETED seminerleri hem PDR uzmanlarımız hem de okul 

dış ından davet edi len, alanlarında uzman misafir 

konuşmacılar tarafından gerçekleştirilir.  

Tüm öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerini, veli onayı 

dahilinde, öğrenme modelleri, dikkat, düşünme becerileri, 

meslek ve kişilik testleri ile takip ediyor, gerekli durumlarda 

yine veli onayı dahilinde öğretmenlerimize bilgi vererek 

yönlendirmelerde bulunuyoruz. Ayrıca psikososyal ve 

duygusal gelişimlerini de önemsiyor, bu konularda da 

öğrencilerimizle bireysel görüşmeler ve etkinlikler yaparak 

velilerimizi bilgilendiriyoruz. Tüm bunlara ek olarak, 

Braincraft uygulaması ile dikkat, bilişsel esneklik, problem 

çözme becerileri gibi birçok alanda öğrencilerimizin gelişim 

düzeyine göre belirlediğimiz ev egzersizleriyle bu alanlardaki 

gelişimlerini pekiştirme ve destekleme çalışmaları yapıyoruz.







ORTAOKUL

TED İzmir Koleji Ortaokulu 
TED İzmir Koleji Ortaokulu’nda öğrencilerin bireysel farklılıkları 

değerlendirilir. Uygulanan yöntem ve tekniklerle tüm 

öğrencilerin ele alınan konuları en üst düzeyde öğrenmesi 

sağlanır. Kendi alanlarında yetkin ve deneyimli öğretmenlerin 

rehberliğinde yapılan öğrenci merkezli eğitimlerde, yaparak ve 

yaşayarak öğretme temel prensiptir.  

Okulumuzdaki her kademede yer alan öğrencilerimizin akademik 

ve sosyal gelişimini takip eden bir danışman öğretmeni vardır. 

Danışman öğretmen sadece öğrenci ile değil, aynı zamanda 

veliler ile de iş birliği içinde çalışır. Öğrenciler sadece nota dayalı 

ölçme araçları ile değerlendirilmezler. Değerlendirmelerde 

ayrıca sürece dayalı, alternatif ölçme araçları da kullanılır. 



ORTAOKUL

Öğrencilerimiz akademik başarının yanı sıra farklı ilgi alanlarına göre 

yapılandırılmış, alternatifli sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerin yanı sıra 

sosyal sorumluluk projelerine yönlendirilir.Evrensel bir eğitim öğretim ortamı 

sunan okulumuzda Kanada Nova Scotia Öğrenci Değişim Programı,  

Uluslararası Meslek Edinme Programı gibi uluslararası programlar 

ortaokuldan itibaren uygulanır.  

Ayrıca öğrencilerimizin Junior Model United Nations, Global Cıtızenshıp, 

Achieve 3000 gibi uluslararası destek çalışmalarına katılımı sağlanmaktadır. 7. 

sınıftan itibaren ortaokul sonundaki ulusal sınavlara (LGS) hazırlık çalışmaları 

yapılır. Ezberden uzak, kültürel ve sosyal öğrenmeden uzaklaşmadan ve 

sportif faaliyetlerden taviz vermeden “öğrenci” odaklı eğitim anlayışımızla 

öğrencilerimiz LGS’de üstün başarı elde etmektedir. 



TED İzmir Koleji Ortaokulu'nda, TED okullarına özgü TED İngilizce 

Eğitim Programı uygulanır. Bu doğrultuda, Türk ve Yabancı uyruklu 

öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil eğitiminde, öğrencilerin dilsel 

ve eleştirel düşünme becerileri Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı 

doğrultusunda geliştirilir. Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak 

basamak ilerler.  

Temel dil becerilerini edinmiş olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini 

geliştirirler. Bu çerçevede yabancı dil programımızda dört dil becerisine; 

Dinleme (Listening), Karşılıklı Konuşma (Spoken Interaction), Konuşma 

(Spoken Production), Okuma (Reading) ve Yazma (Writing) eşit ağırlıkta 

verilir. Müfredat programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt 

kazanımlarına da yer verilmektedir. Grammar (Dil bilgisi) eğitimi lise 

seviyesine gelene kadar ayrıştırılmadan, diğer becerilerin bir parçası 

olarak verilir.  

Yabancı Dil 

ORTAOKUL

Okulumuzda öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla desteklenir. Derslerde uluslararası 

yayınların yanında, TED’e özgü basılı ve görsel materyaller de kullanılır. Aynı zamanda Eleştirel Düşünme Becerisi (Critical Thinking), 

İletişim Becerisi (Communication), İş birliği Becerisi (Collaboration) ve Yaratıcı Düşünme Becerisi (Creativity) gibi 21. yüzyıl becerileri 

de programımızla bütünleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları (TOEFL Primary&Junior) almaları da 

hedeflenir. İkinci yabancı dil olarak İspanyolca, Almanca ve Fransızca eğitimi verilir. Okulumuzda 5. sınıftan itibaren gösterilen ikinci 

yabancı dil derslerinin ortak ve öncelikli hedefi, öğrencilerimize öğrendikleri dili, kültürü ve coğrafyası, insanları ile birlikte bir bütün 

olarak sevdirmek; onlarda ikinci bir yabancı dil öğrenmenin gereksinimi, duyarlılığı ve bilincini oluşturmaktır. İkinci yabancı dil 

derslerinde öğrencilerimize çeşitli ve farklılaştırılmış teknik ve yöntemlerle dil bilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerileri bir bütün 

olarak sunulmaktadır.



Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisinin amacı; gelişim 

dönemi özelliklerini dikkate alarak, öğrencilerimizin günlük 

hayatlarında ve okul yaşantılarında karşılaştıkları güçlükleri sorun 

haline gelmeden çözmelerine yardımcı olmak ve onların kendini 

tanıyan, iletişim becerileri yüksek, çevresine duyarlı, mutlu 

bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu anlamda 

öğrencilerimizin sosyal ve duygusal açıdan en iyi şekilde hayata 

hazırlanmalarında gerekli psikolojik desteğ i sağ lamak 

amaçlanmaktadır.    

Ayrıca öğrencilerimizin bilişsel becerilerinde gelişim fırsatları 

sunmak için okulumuzda Minerva, Braincraft programı 

uygulanmaktadır. Bu program kapsamında, öğrencilerimizde 

dikkat, esneklik, problem çözme, işleyen bellek (hafıza) ve hız gibi 

b i l işsel beceri ler in eğ lencel i b ir yo l la ge l işt ir i lmesi 

hedeflenmektedir.   

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

ORTAOKUL



Öğrencilere yönelik çalışmalar:  

• Aday öğrenci görüşmeleri  

• Ortaokul oryantasyonu çalışmaları  

• Sınıf içi rehberlik etkinlikleri  

• Rehberlik envanterleri  

• Öğrencilere yönelik seminerler  

• Değerler eğitimi  

• Sınıf içi ve sınıf dışı öğrenci gözlemi  

• Öğretmenlerle öğrenci görüşmeleri  

• Öğrencilerle bireysel görüşmeler  

• 8.sınıf LGS bilgilendirme ve takip çalışmaları   

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 

ORTAOKUL

Velilere yönelik çalışmalar:  

• Bireysel görüşmeler  

• Aylık PDR bültenleri  

• SOHBETED veli bilgilendirme seminerleri  

Ortaokul kadememizde Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmetleri, öğrencilere ve velilere yönelik destek olarak iki 

şekilde gerçekleşmektedir. 







LİSE

TED İzmir Koleji Lisesi 

TED İzmir Özel Lisesi olarak ayrıcalıklı eğitimimiz ile ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi üniversitelere öğrenci yetiştirmeyi 

hedefliyoruz. Öğrencilerimizin gelecek tercihlerini birlikte belirliyor, seçimlerine en uygun yurt içi ya da yurt dışı üniversitelerine 

yönlendiriyoruz. 9 ve 10. sınıfta branş derslerini ortak alan öğrencilerimiz 11. sınıfta ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, mesleki eğilimleri 

fark edilen temel ve seçmeli dersleri seçerler. Bu seçim öğrencilerimizin kariyer planları için attıkları ilk adımdır. TED İzmir Özel Lisesi 

olarak öğrencilerimizin kendini daha iyi tanıması, hedeflerini tespit ederek planlı ve programlı bir şekilde ihtiyaçlarını belirleyip amacına 

doğru yürürken yanındayız. Öğrenci merkezli eğitim modelimiz ile öğrencilerimizin ilgi alanı, yetenek ve becerilerini tespit etmenin yanı 

sıra onların da kendini daha iyi tanımasını sağlar; hedeflerini belirleyerek, planlı ve programlı bir şekilde amaçlarına yürümeleri için 

onları yönlendiririz.  



Türk Eğitim Derneği; öğretime bakışı ile hem öğrencilere hem öğretmenlere 

gelecekte ihtiyaç duyacakları donanımı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 

“Akreditasyon ve Danışmanlık” projesiyle kurumsal değerlerinin ülke genelinde 

yaygınlaşmasını artırmak ve özel okul sektörünün nitelikli gelişimine katkı 

sağlamak için nitelikli ve ayrıcalıklı akademik programları uygulamaya almakta 

öncülük ediyor. Öğrencilerimiz akademik başarının yanı sıra farklı ilgi alanlarına 

göre yapılandırılmış, alternatifli sanatsal, kültürel, sportif faaliyetlerin yanı sıra 

sosyal sorumluluk projelerine yönlendirilir.Evrensel bir eğitim öğretim ortamı 

sunan okulumuzda Kanada Öğrenci Değişim Programı, ortaokuldan itibaren 

uygulanır. Ayrıca öğrencilerimizin Model United Nations ve Global Citizenship gibi 

uluslararası destek çalışmalarına katılımı sağlanmaktadır. 

LİSE



Yabancı Dil 

TED İzmir Özel Lisesi olarak; yabancı dille öğretim yapan ilk özel Türk Okulu 

olan TED okulları ailesinin bir parçası olmanın bilinci ve sorumluluğuyla, 

öğrencilerimizin İngilizceyi etkili bir şekilde konuşup yazmaları ve bu dili 

özgüven içinde kullanarak kendilerini en iyi şekilde ifade etme becerisini 

kazanmalarını amaçlıyoruz.  

İngilizce dersleri öğrencilerimizin dil becerilerini ve düşünme becerilerini 

arttıracak biçimdetasarlanmıştır. Bu sayede kendilerini her türlü sosyal 

ortamda İngilizce olarak çok rahat ifade edebilmelerinin yanı sıra dilin doğasını 

da ayrıntılı bir biçimde kavranması sağlanmıştır.  

Hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak Almanca, 

Fransızca ve İspanyolca dillerinden biri seçmeli ders olarak sunulur. Hazırlık 

sınıfında haftada dört saat, diğersınıflarda ise haftada iki saat olarak yürütülen 

ikinci yabancı dil derslerinin amacı; öğrencilerimizin söz konusu dille ilgili 

farkındalık kazanmasını sağlamak ve temel iletişim becerilerini edinmeleri 

konusunda onlara destek olmaktır. 

LİSE 



Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi, okul içinde 

öğrencilere, öğretmenlere ve velilere profesyonel, sistemli 

bilgilendirme ve psikolojik destek sunmaktadır. Önleyici ve 

geliştirici olmak, verilen hizmetin ana felsefesini 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede, Lise’de yürütülen 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik faaliyetlerinin dört ana 

amacı bulunmaktadır:  

• Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve kişisel 

gelişimlerini teşvik etmek.  

• Öğretmenlerin öğrencileri daha iyi anlamalarına, 

tanımalarına ve yardımcı olmalarına destek olmak,  

teşvik etmek.  

• Öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili tüm konularda idare 

ile işbirliği yapmak ve gerekli desteği vermek.  

• Ebeveynlerin çocuklarını daha iyi anlamaları , 

çocuklarının eğitiminde daha aktif ve verimli rol almaları 

için rehberlik etmek. 

PDR'den Bakış 

LİSE



Yukarıda belirtilen genel felsefe ve amaçlar çerçevesinde; Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi; öğrenciler ile düzenli bireysel 

ve grup danışma görüşmeleri yapmakta,  velilere yönelik çeşitli seminerler düzenlemekte, öğrenciler için rehberlik dersleri ve ders 

dışı saatlerde etkinlikler, seminerler düzenlemektedir.  

Velilerimiz için düzenlenen SOHBETED seminerleri bazen PDR Uzmanlarımız bazen okul dışından davet edilen alanlarında uzman 

misafir konuşmacılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Tüm bu seminer ve etkinliklerde genel amaç, farklı yaş gruplarının ihtiyaç ve 

gündemine yönelik bilgiler verebilmek, tartışma ortamı sağlayabilmek hem kişisel hem toplumsal farkındalığı arttırmaktır.   

Tüm öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerini, veli onayı dahilinde, öğrenme modelleri, dikkat, düşünme becerileri, meslek ve kişilik 

testleri ile takip ediyor, gerekli durumlarda yine veli onayı dahilinde ek uygulamalar yapıp, öğretmen ve velilerimize bilgi vererek 

yönlendirmelerde bulunuyoruz. Bu çerçevede; öğrencilerimizi geleceğe daha iyi hazırlayabilmek, mesleki kariyerine yönelik daha 

sağlıklı tercihler yapmalarını sağlamak amacıyla okulumuzda, Minerva, Envanter Bataryası uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, 

lisede öğrencilerimize ”Mesleki yönelim, öğrenme stilleri, verimli ders çalışma” gibi farklı alanlarda envanter ve testler uygulanmakta 

ve sonuçları çerçevesinde öğrencilerimiz yönlendirilmektedir. 

PDR'den Bakış 

LİSE





Akademik Kariyer Danışmanlığı ve Destek Çalışmaları 

Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı 

TED-Kanada Öğrenci Değişim Programı 

TED-Kanada Çift Diploma Programı 

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı 

Küresel Vatandaşlık 

AP 

Uluslararası Sınavlar

TED İzmir Koleji Anadolu Lisesi Danışmanlık ve Programlar



LİSE

TED İzmir Koleji Lisesinde akademik kariyer danışmanlığı iki farklı 

koldan yürütülür. Öncelikle 10. Sınıf itibarı ile tüm öğrencilerimize 

mesleki yönelim testi uygulanır ve öğrencilerimizin kendilerine 

uygun alan ve mesleklere yönlendirilmesi sağlanır. Yine 10. Sınıf 

itibarı ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kariyer Günleri 

kapsamında ülkemizin ve şehrimizin önde gelen üniversitelerinden 

akademisyenler ve farklı meslek gruplarından oluşan velilerimiz 

konuşmacı olarak davet edilir.  

Yurt içinde eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerimiz 11. sınıf 

itibarı ile okulumuzda açılan Akademik Destek Kurslarına katılır ve 

iki yıl boyunca yoğun TYT- AYT çalışmaları yapar. Öğrencilerimiz 

şehir içi ve şehir dışı üniversitelere yapılan akademik geziler 

aracılığıyla da üniversiteleri yakından tanıma fırsatı bulurlar.  

Ayrıca İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Ekonomi 

Üniversitesi ile yapılan işbirlikleri çerçevesinde söz konusu okulların 

eğitim öğretim alanlarından yararlanabilir ve ortak projeler 

yürütebilirler. Okulumuzda öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası 

bilim yarışmalarına katılımı desteklenir. 

Akademik Kariyer Danışmanlığı ve Destek Çalışmaları 



LİSE 

Yurt dışında okumaya karar veren öğrencilerimiz için Yurt Dışı Danışmanlık birimimiz 

tarafından birçok seminer düzenlenir. ABD; Kanada; İngiltere; Hollanda; Almanya; 

İtalya; Macaristan; Polonya gibi birçok ülkenin üniversite seçim ve yerleşim sistemleri 

tüm ayrıntılarıyla öğrencilerle paylaşılır. Öğrencilerimize okumak istedikleri bölüm, 

ülke, şehir ve okul hakkında ayrıntılı destek hizmeti sunulur. Ayrıca söz konusu 

ülkelerdeki burs olanakları ile ilgili bilgilendirmeler yapılır. Öğrencimizin yurt dışı 

üniversitelerinde kabullerinde oldukça önemli olan IELTS; TOEFL ve SAT sınavlarına 

gerekli hazırlıkları yapabilmeleri için kurslar açılır. IELTS sınavını kendi okullarında 

alma şansı öğrencilerimize sunulur. Sanat alanında çalışma yapacak öğrencilerimizin 

portfolyo çalışmaları takip edilir ve desteklenir. CV yazma; niyet mektubu yazma gibi 

konularda öğrencilere gerekli bilgilendirme yapılır ve gerekli evrakların 

hazırlanmasında birebir danışmanlık hizmeti verilir. Öğrencilerimize uygun sistem 

üzerinden okul başvurularını yapma konusunda destek verilir. 

TED İzmir Özel Lisesi Uluslararası Programlar ve Yurt Dışı Danışmanlık Birimi, 

öğrencilerin TOEFL, IELTS, SAT gibi uluslararası sınavlara girmeleri, sınav 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve öğrencilerin bu konudaki başarılarının artırılması 

konularında çalışır.Yurt dışı yaz okulu programlarının takip edilmesi ve ayrıca 

öğrencilerimizin ileriki yıllarda yurt dışı üniversitelere başvurmaları hallerinde 

gereken işlemlerin sürdürülmesi açısından da etkin bir biçimde çalışmalarını 

sürdürür. 

Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı 





LİSE



LİSE



TED - Kanada Öğrenci 

Değişim Programı 

TED Okulları ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığı’nın imzalamış 

olduğu anlaşma çerçevesinde TED İzmir Özel Lisesi öğrencileri 

kültürler arası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini 

alarak bir üst sınıftan tekrar okullarında eğitime devam etme 

hakkına sahiplerdir. Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi 

ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek 

ve insanlığın gerçekliğini keşfetmek için olanak yaratırken 

öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurt dışında üniversite okuma fırsatı 

sağlamayı amaçlar. 

Özel TED İzmir Lisesi Uluslararası Programlar ve Yurt dışı 

Danışmanlık Birimi, öğrencilerin TOEFL, IELTS, SAT gibi 

u l u s l a ra ra s ı s ı n av l a ra g i r m e l e r i , s ı n av s o n u ç l a r ı n ı n 

değerlendirilmesi ve öğrencilerin bu konudaki başarılarının 

artırılması konularında çalışır. 

Yurt dışı yaz okulu programlarının takip edilmesi ve ayrıca 

öğrencilerimizin ileriki yıllarda yurt dışı üniversitelere başvurmaları 

hallerinde gereken işlemlerin sürdürülmesi açısından da etkin bir 

biçimde çalışmalarını sürdürür. 

TED – Kanada Çift 

Diploma Programı 

Okulumuzda 9. sınıftan itibaren belirli kriterleri yerine getirmiş 

olan öğrenciler, Ulusal programın yanı sıra Kanada Çift Diploma 

Programını takip etmektedir. TED – Kanada Çift Diploma 

Programını tamamlayan bir öğrencinin elde etmiş olacağı diploma 

Kanada, Avrupa ve Amerika’da bulunan üniversitelere başvurularda 

etkin bir referans olacaktır.  

Dünya vatandaşları yetiştiren en iyi uluslararası eğitim 

programlarından biridir ve öğrencilerden beklenen kaliteli ve etkin 

portfolyo sahibi olunmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır.  

Program sonunda alınacak Kanada Lise Diploması resmi ve 

akreditedir ve tüm dünyada kullanılabilir. Çift diploma ile yurt dışı 

üniversite başvurularında Kanada’da lise okumuş bir öğrenci ile 

aynı şartlarda başvurularını gerçekleştirirler. 



Bilim İnsanı 

Yetiştirme Programı 

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, 

üretken; bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi 

haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı 

Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de 

ilk kez 2007 yılından itibaren TED Okulları’nda uygulanmaya başlamıştır.  

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı akademik performansı yüksek olan 

öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, 

uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite iş birliğine dayalı bir 

öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği dört yıllık bir programdır. 

Küresel Vatandaşlık 

Özel TED İzmir Lisesi'nin liderliğinde başlatılan ve 2019 yılından itibaren 

dokuz TED okulunda daha uygulanmaya başlayan küresel vatandaşlık 

dersleri öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra vicdanlı ve 

toplumsal duyarlılığı yüksek, insani değerlerin anlamını bilen, sahip 

çıkan ve bu değerleri toplumun geneline yaymayı başarabilen nitelikli 

gençler olara yetişmesini sağlamayı amaçlar. 

İngilizce dilinde yürütülen derslerimizde öğrenciler kendi fikirlerini 

serbestçe ortaya koyma, inisiyatif alarak okul içinde ve dışında çeşitli 

sosyal kampanyalar düzenleme, toplum önünde konuşabilme ve 

tartışabilme gibi becerilerini arttıracak etkinlikler düzenlemeye 

yönlendirilir. 



AP 
College Board tarafından düzenlenen Advanced Placement (AP®) 

(İleri Düzey Yerleştirme) Programı; öğrencilere, henüz lisedeyken 

üniversite seviyesinde dersleri alma ve sınavlara girme imkânı 

sağlar. Dünya çapındaki bir çok üniversite AP'yi tanımakta ve 

notlar kredi olarak öğrencinin hesabına işlenip daha ileri seviye 

dersler alınmasını sağlamaktadır.  

Öğrenciler AP dersleri aracılığıyla eleştirel düşünme, sağlam 

argümanlar oluşturma ve çok yönlü düşünme becerilerini 

kazanırken bir yandan da hayata hazırlanırlar. AP dersleri almış 

olmak; yurt dışı üniversite başvurularında öğrencinin kendisine 

yüksek hedefler koyduğunu, zorlu bir müfredatın altından 

kalkabildiğini gösterir.  

Yapılan araştırmalar, AP sınavlarında 3 ve üzeri puan alan 

öğrencilerin, üniversitede AP öğrencisi olmayanlardan daha 

yüksek akademik başarı kazandıklarını göstermektedir. 



Uluslararası Sınavlar 

TED İzmir Koleji 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile College Board tarafından Amerikan Üniversitelerine giriş sınavı olarak da 

tanımlanan uluslararası SAT (Scholastic Aptitude Test) sınavını verebilen akredite okul olarak tanınmıştır.  

SAT sınav sonuçları hem Amerikan Üniversitelerinin kabullerinde hem de dünyanın en prestijli üniversitelerinin kabul şartlarında önemli 

bir yer tutmaktadır.  

Okulumuzda İngilizce derslerinin müfredatı kapsamında SAT ve aynı zamanda IELTS ve TOEFL gibi çok önemli diğer uluslararası dil 

yeterlilik testlerinin hazırlığı da yapılmaktadır. 





Sağlık 

Beslenme 

Güvenlik 

Servis

KAMPÜSTE YAŞAM



Sağlık 

kulumuzda tam zamanlı bir hemşire ve 

yarn zamanlı bir hekimden oluşan 

deneyimli bir sağlık ekibi bulunmaktadır. 

Revirimiz acil durumlar için ilk yardım materyalleri 

açısından donanımlıdır.  

Hemşiremiz dönemsel olarak öğrencilerimize 

ilkyardım eğitimleri de vermektedir.  



Beslenme 

emek listelerimiz, öğrenci temsilcileri, öğretmen temsilcileri ve uzman 

diyetisyenden oluşan bir komite tarafından; besin ve kalori değerleri de dikkate 

alınarak; aylık olarak belirlenir. Bu liste doğrultusunda yemeklerimiz; eğitim 

kurumları başta olmak üzere pek çok büyük kuruma yemek hizmeti verme konusunda 

uzman bir yemek firması tarafından, okulumuzda özel olarak hazırlanır. Okulumuzda 

ortaokul ve lise öğrencilerimize hizmet veren iki ayrı kantin bulunmaktadır.  

Okulumuzda belirli aralıklarla düzenlenen International Day kapsamında, dünyanın 

önemli mutfaklarından lezzet örnekleri öğrencilerimizle buluşarak farklı kültürleri 

keşfetmelerini sağlıyoruz. Ayrıca sağlıklı atıştırmalık ve sağlıklı içecekler ile ilgili de 

farklı dönemlerde eğlenceli atölyeler ve aktiviteler öğrencilerimizin de katılımı ile 

gerçekleşiyor. 



Güvenlik 

kulumuz güvenlik birimimiz tarafından 

korunmakta, kameralar ile 7/24 izlenerek 

görüntüler kayda alınmaktadır.  

Öğrenciler velisi dışında kimseye teslim edilmemektedir. 

Öğrencimizi velisi dışında farklı birinin teslim alması 

gerektiği durumlarda, velimizin dilekçe ile teslim alacak 

olan kişinin bilgilerini   ilgili Müdür Yardımcısına bildirmesi 

gerekir. 



Servis  

020-2021 Eğitim Dönemi yılından bu yana Demir 

Group Taşımacılık Turizm A.Ş tarafından hizmet almaktayız.  

Demir Group'un ”

Öğrenci değil geleceğimizi taşıyoruz” sloganı ile 

kendi sesini duyurmaktadır. 

Araçları tüm denetimlerden geçmiş olup, eksiksiz bir şekilde hizmet 



TED Üniversitesi, Ankara’da, Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim Vakfı tarafından kurulmuştur. Eylül 2012 döneminde ilk 

öğrencileri ile buluşan TED Üniversitesi, akademik faaliyetlerini Eğitim Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Dil Okulu ve Temel Birimler Birimi aracılığıyla sürdürmektedir. 



Mezunlarımız 

I Alumni 

ve daha binlercesi... I and thousands of others... 




	“TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNE İNANIYORUZ.
	HER TED’Lİ BİR GELECEKTİR”

