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GĠRĠġ

Bu kılavuz, TED ġanlıurfa Koleji’ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini
bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıĢtır.
Okulumuza, 2016-2017 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul ve ortaokul
kademelerine öğrenci kabul edilecektir. Bu kılavuzda belirtilen sınıf düzeyleri 2016-2017
eğitim öğretim yılında öğrenim görecek sınıf düzeylerini kapsamaktadır.
Okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3.sınıflar için ön kayıt yaptıran öğrenciler, gözlem ve
görüĢme yoluyla değerlendirilerek kesin kayıt hakkı kazanacaktır. BaĢvuruların sayısı
kontenjanı aĢması halinde kur’a yöntemi uygulanacaktır.
Ġlkokul 4. ve ortaokul 5,6,7. sınıfları için 13 Mart 2016 tarihine kadar ön kayıt yaptıran
öğrenciler ise, TED Genel Merkezi tarafından 27 Mart 2016 tarihinde yapılacak olan “TED
Okulları Öğrenci GiriĢ Sınavı” sonuçlarına göre gözlem ve görüĢme sonrası değerlendirilerek
kesin kayıt hakkı kazanacaktır.

BAġVURU KOġULLARI VE KAYIT SÜRECĠ
Kayıt yaptırmak isteyen velilerin öncelikle TED ġanlıurfa Koleji Ġrtibat Ofisine gelerek
aday öğrenci baĢvuru formunu doldurması gerekmektedir. BaĢvuru formları TED ġanlıurfa
Koleji Halkla ĠliĢkiler Birimi tarafından TED Online Aday BaĢvuru Sistemine iĢlenecektir.

Okul Öncesi
 Okul öncesi gruplarına Ocak 2011 - Eylül 2012 tarihleri arasında doğan
öğrenciler alınacaktır.


Ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüĢme için randevu
verilecektir. TED okulları PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından aday
öğrenciler, gözlem ve görüĢme yolu ile okul olgunluğu, dil geliĢimi, motor
beceriler,

dikkat

ve

algılama

düzeyi

açısından

değerlendirilecektir.

Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi
velisine

bildirilerek

veli

kesin

kayıt

iĢlemleri

için

davet

edilecektir.

BaĢvuruların sayısı kontenjanı aĢması halinde kur’a yöntemi uygulanacaktır.
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Ġlkokul
 1. Sınıflara Mart 2011 ve öncesinde doğan öğrenciler kabul edilecektir. Ön
kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüĢme için randevu verilecektir
Okulumuz PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından aday öğrenciler,
gözlem ve görüĢme yolu ile okul olgunluğu, dil geliĢimi, motor becerileri,
dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir. Değerlendirme
sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine
bildirilerek veli kesin kayıt iĢlemleri için davet edilecektir. BaĢvuruların sayısı
kontenjanı aĢması halinde kur’a yöntemi uygulanacaktır.
 2 ve 3. sınıflar için ön kayıt yaptıran aday öğrencilere gözlem ve görüĢme için
randevu verilecektir. Okulumuz PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından
aday öğrenciler, gözlem ve görüĢme yolu ile okul olgunluğu, dil geliĢimi,
motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi açısından değerlendirilecektir.
Değerlendirme sonucunda öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı
bilgisi velisine bildirilerek veli kesin kayıt iĢlemleri için davet edilecektir.
BaĢvuruların kontenjanı aĢması halinde kur’a yöntemi uygulanacaktır.
 4. sınıf için ön kayıt baĢvurularının ardından aday öğrenciler “TED Okulları
Öğrenci GiriĢ Sınavı” na katılacaktır. “Öğrenci GiriĢ Sınavı”nda baĢarılı olan
öğrencilere Okulumuz PDR uzmanları ve öğretmenlerinin yapacağı gözlem
ve görüĢme için randevu verilecektir. GörüĢme ve gözlem sonuçları
değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı bilgisi velisine
bildirilecek ve veli kesin kayıt iĢlemleri için davet edilecektir. Öğrenci alımları,
sınav baĢarı sırası, gözlem ve görüĢme sonuçlarına göre yapılacaktır.

Ortaokul
 5, 6, 7. sınıflar için ön kayıt baĢvurularının ardından, aday öğrenciler “TED
Okulları Öğrenci GiriĢ Sınavı”na katılacaktır. Bu sınavda baĢarılı olan
öğrencilere Okulumuz PDR uzmanları ve öğretmenlerinin yapacağı gözlem
ve görüĢme için randevu verilecektir. Yapılacak olan bu görüĢme ve gözlem
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sonuçları değerlendirilerek öğrencinin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığı
bilgisi velisine bildirilecek ve veli kesin kayıt iĢlemleri için davet edilecektir.
Öğrenci alımları, sınav baĢarı sırası, gözlem ve görüĢme sonuçlarına göre
yapılacaktır.

ÖNEMLĠ TARĠHLER
Ön başvuru tarihleri : 25 Ocak 2016 – 13 Mart 2016
(Ana sınıfı,1,2,3,4,5,6 ve 7 .sınıflar)
TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı (4,5,6 ve 7. sınıf düzeyleri) için son başvuru
tarihi : 13 Mart 2016
TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı (4,5,6 ve 7.sınıf düzeyleri) : 27 Mart 2016
TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı sonuçlarının ilanı : 08 Nisan 2016

BAġVURU KOġULLARI VE KAYIT SÜRECĠ


Sınavın amacı
Öğrencilerin temel disiplinlerde mevcut durumlarını belirleyerek okula kayıt için ön

seçim oluĢturmak, okulun kararına göre burs verilecek öğrencileri belirlemek.
TED ġanlıurfa Koleji Öğrenci GiriĢ Sınavı, TED Genel Merkezi tarafından 2016-2017
eğitim öğretim yılında 4,5,6 ve 7. sınıf düzeylerinde öğrenim görecek öğrencileri, Türkçe ,
Matematik ve Ġngilizce olmak üzere üç temel disiplinde biliĢsel geliĢim seviyelerine göre
seçmek amacıyla merkezi olarak uygulanacaktır. Ancak ingilizce sınavı yabancı dil
düzeylerini belirlemek için olup, değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.


Sınav Yeri
BaĢvuruda bulunan adayların sınavları; 27 Mart 2016 Pazar günü saat 10.00’ da (4,5,6

ve 7.sınıflar) yapılacaktır. Sınav yerine dair bilgi, sınavdan 3 gün önce okulumuzun web
sayfasından yayınlanacak olan sınav giriĢ belgelerinde belirtilecektir.
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Sınav Soruları
Sınavda yer alan sorular, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretim Programlarında yer alan
kazanımlar doğrultusunda öğrencilerin edinmesi beklenen becerileri ölçmeye yöneliktir.
Sınav, çoktan seçmeli sorulardan oluĢmaktadır. Sınava baĢvuruda bulunan
öğrenciler, istekleri halinde sınavın sadece Matematik alanıyla sınırlı olmak üzere,
Ġngilizce ya da Türkçe dilinde alabileceklerdir.
Sınavda Türkçe ve Matematik sorularının yanı sıra Ġngilizce alanına yönelik sorular da
olacaktır.
Sınıf düzeylerine göre soru sayıları ve sınav süreleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.

DİSİPLİNLER
2016-2017

TOPLAM

Eğitim Öğretim

SORU SAYISI

SINAV SÜRESİ

15

45

70 dk.

20

20

60

80 dk.

20

20

20

60

80 dk.

20

20

20

60

80 dk.

TÜRKÇE

MATEMATiK

İNGİLİZCE

4.Sınıf

15

15

5. Sınıf

20

6. Sınıf
7. Sınıf

Yılında
Okuyacağı Sınıf

Ġngilizce sınavı, kesin kayıt durumda öğrencinin seviyesini değerlendirmek amacıyla
kullanılacaktır. Puan hesaplamada devreye alınmayacaktır.
 Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sınav 500 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve sonuçlar Türk Eğitim Derneği
Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü tarafından sınavın yapıldığı tarih
itibarıyla 10 gün içinde okul yöneticilerine iletilecektir.
 Öğrenci Giriş Sınavı Sonuçlarına Göre Verilecek Başarı Bursları
27 Mart 2016 tarihinde uygulanacak “Öğrenci GiriĢ Sınavı” sonuçlarına göre
5,6,7.sınıf düzeyinde dereceye giren baĢarılı öğrencilerimize çeĢitli oranlarda baĢarı bursu
verilecektir.
Sınav sonuçlarında eĢitlik olması halinde TED ġanlıurfa Koleji Burs ve Ġndirim
Uygulamaları Ġç Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Okul yönetimi vereceği burs oranlarını
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tekrar değerlendirme hakkına sahiptir.
13 Mart 2016 tarihinden sonra baĢvuru yapan 4,5,6 ve 7. sınıf düzeyindeki aday
öğrenciler, 27 Mart 2016 tarihinde yapılacak Öğrenci GiriĢ Sınavı’na kabul edilmeyecektir.
Açık kontenjan bulunması halinde, bu tarihten sonra baĢvuru yapacak adaylar okulun
belirleyeceği tarih/tarihlerde sınava katılabileceklerdir. 27 Mart 2016 tarihinden sonra
sınava girecek adaylar baĢarı bursundan yararlanamayacaktır.

ĠNGĠLĠZCE DÜZEY BELĠRLEME SINAVI
Kesin kaydı yapılan 4,5,6 ve 7. sınıf düzeyindeki öğrencilere “Ġngilizce Düzey
Belirleme Sınavı” uygulanacaktır. Yabancı dil seviyeleri beklenen seviyede olmayan
öğrenciler okul tarafından düzenlenecek “Ġngilizce Destek Programı” na alınacaktır.
Ġngilizce Düzey Belirleme Sınavı 2016-2017 eğitim öğretim yılı Eylül ayı ilk haftasında
yapılacaktır.

KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER


Kayıt formu (matbu, okul tarafından verilecek)



Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi



Banka sözleĢmesinin yapıldığını gösterir belge



Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikâmetgah tezkeresi

TED OKULLARINDAN NAKĠL GELECEK ÖĞRENCĠLERE UYGULANACAK KURALLAR
BaĢka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup, TED ġanlıurfa Koleji’ne geçiĢ
yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde boĢ kontenjan olması halinde kayıt edilir.
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TED Şanlıurfa Koleji
İrtibat Ofisi
ġair ġevket Mah.Atatürk Bulvarı Ulakoğlu Apt.B Blok Kat:1 ġanlıurfa ,Merkez
Tel.: (0414) 316 80 80 • Faks: (0414) 314 11 89

bilgi@tedsanliurfakoleji.com • www.tedsanliurfakoleji.com
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