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İlköğretim Matematik
Öğretmenliği Programı
İlköğretim Matematik
Öğretmenliği Programı
TEDÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
Programı, çağdaş bilgi ve becerilere sahip, 
bunları öncelikle kendi çalışma alanında olmak 
üzere hayatın içinde kullanabilen, ulusal ve 
uluslararası standartlara uygun, alanında liderlik 
yapabilen, yansıtıcı ve eleştirel düşünebilen 
öğretmen adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilerine alanının gerektirdiği 
disiplinlerarası bakış açısıyla, alanı ile ilgili
bilgi birikimini en etkili biçimde sunmanın 
ötesinde, eğitim-öğretim deneyiminin anlamlı 
yaşanabilmesi ve bunun bir olgunlaşma 
sürecine dönüşebilmesi için erkin eğitim 
felsefesi çerçevesinde oluşturulan bir eğitim 
içeriği sunmaktadır.

TEDÜ Eğitim Fakültesi’nin ortak felsefesini 
benimseyen bu program ile öğretmen adayları; 
fakültedeki öğrenme laboratuvarlarında 
edindikleri kuramsal ve kavramsal bilgiyi, verimli 
okul deneyimleri sayesinde kendisinden daha 
tecrübeli bir uygulama öğretmeninin (mentor) 
yol göstericiliğinde gerçek yaşam alanlarında 
deneyimleyerek ve kuram ile uygulama 
arasında bağlantılar kurarak hayata geçirebilme 
imkânı bulmaktadır.

Programımızda farklı amaçlara yönelik bir 
Pedagoji Laboratuvarı bulunmaktadır.

Öğretmen adaylarının edindikleri teorik 

bilgileri uygulamaya geçirmelerine imkân 

sağlamaktadır. 

Öğrencilerimizin mezun olduklarında nasıl 
bir sınıf ortamında meslek yaşamlarını 
geçireceklerini deneyimlemelerine fırsat 
sunmaktadır. 

Gerekli uyaran, malzeme ve materyal 
içeriğine sahip olan laboratuvar, mesleğin icra 
edileceği ortamlara yönelik simülasyon fırsatı 
sunmaktadır.

Pedagoji Laboratuvarı:Pedagoji Laboratuvarı:



Çalışma Alanları

Öğretmen adaylarının meslek yaşantılarını nasıl bir 

ortamda sürdüreceklerini ve karşılaşabilecekleri 

zorluklarla nasıl baş edebileceklerini önceden 

deneyimleyebilecekleri bir öğrenme ortamı 

sunmaktadır. Öğretmen adaylarının alabilmekte ve 

özel kuruluşlarda çalışma imkânı bulabilmektedir.

Öğretmen adayı öğrencilerimizin, yurt 

dışındaki okullarda çalışmaları konusunda 

cesaretlendirilebileceği bir dil ve kültürel ortam 

oluşturulmaktadır. Mezunlarımız, yabancı dil 

bilmenin avantajıyla, tüm dünyada ve ülkemizde 

giderek yaygınlaşan eğitim yazılımı sektörü ve 

eğitim yayıncılığı gibi, eğitim dışı sektörlerin eğitsel 

faaliyetlerinde de görev alabilmektedir.

• Temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı     

matematik bilgisini, ilköğretim matematik 

eğitimi pedagojisiyle kaynaştırabilirler.

• Alan içi ve alan dışında kişisel ve mesleki 

anlamda yenilikleri ve gelişmeleri yakından 

izleyerek, disiplinlerarası yaklaşımların ışığında 

eleştirel olarak irdeler, öğrenme-öğretme 

süreçleri içinde etkili bir şekilde kullanırlar.

TEDÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
Programı Öğrencilerinin Kazanımları
TEDÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
Programı Öğrencilerinin Kazanımları

Uluslararası nitelikte, araştıran, Uluslararası nitelikte, araştıran, 
sorgulayan ve öğretimi ilk yıldan sorgulayan ve öğretimi ilk yıldan 
itibaren deneyimleyerek öğrenen itibaren deneyimleyerek öğrenen 
matematik öğretmenleri yetiştiren matematik öğretmenleri yetiştiren 

program!program!

Öğretmen adaylarımız eğitim, genel kültür ve 

alan dersleri ile bunları destekleyen müfredat dışı 

etkinlikler aracılığıyla, araştırma ve uygulamada 

ulusal ve uluslararası deneyimi bulunan öğretim 

üyelerinin rehberliğinde, çağın gerekliliklerine 

uygun olarak matematik eğitimi konusunda gerçek 

uygulamalara dayalı bilgi ve deneyim sahibi olurlar. 

Öğretmen adayları lisans eğitimleri sırasında 

çeşitli projelerde görev alıp, ulusal ve uluslararası 

kongrelerde proje çıktılarını paylaşarak araştırmacı 

yönlerini de geliştirirler.

Zühra Doğan, 
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 4. Sınıf Öğrencisi

TED Üniversitesi’nin %100 İngilizce eğitim vermesi bu üniversiteyi 
tercih etmemdeki en büyük nedenlerden biriydi. Okulumuzun

bizleri 21. yüzyıl becerilerine hakim öğretmen adayları olmamız 
için desteklemesi ve öğrenci odaklı bir eğitim vermesi

bize sunulan avantajlardan bazılarıdır. 2. ve 3. sınıfta başarı bursu 
kazanarak TEDÜ'nün burs avantajlarından da yararlanma
fırsatına sahip oldum. TED Üniversitesi’nde aldığım eğitim 

sayesinde başarılı, yenilikçi ve kendini sürekli geliştiren
bir öğretmen olacağıma inanıyorum. 







İngilizce Öğretmenliği
Programı
TEDÜ İngilizce Öğretmenliği Lisans 

Programı, yabancı dil öğretmen eğitiminde 

uzmanlaşmaya yönelik olarak kuram, 

uygulama ve araştırmanın bir arada sunulduğu 

bir eğitim deneyimi sağlamaktadır. 

Öğrencilerine, İngilizceyi yabancı bir dil olarak 

öğretebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri 

kazanmaları yönünde destek olmaktadır.

Aktif öğrenme yöntemleri ve bilgi 

teknolojilerinin kullanımının harmanlanmasına 

ek olarak, TEDÜ İngilizce Öğretmenliği 

Programı öğrencilerinin disiplinlerarası 

düşünceyi geliştirmeleri hedeflenmektedir. 

Çağdaş ve erkin eğitimin ilkeleri çerçevesinde 

programımız, ikinci dilde de bilimsel ve 

eleştirel düşünme yeteneğine sahip, teknolojik 

değişimlere ayak uydurabilen İngilizce 

öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

• Yabancı dili ve ana dilini, iletişimsel 
bağlamda bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve sözlü 
olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde 
doğru ve etkili bir biçimde kullanırlar.

• Alanı ya da belirli bir disiplinle ilgili kavram, 
kuram, durum ve olguları tanımlayarak 
bunlarla ilgili yapılan araştırma sonuçlarına 
dayalı verileri yorumlarlar.

• Alanının ya da belirli bir disiplinin gerektirdiği 
düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini mesleki 
ve kişisel gelişim amaçları doğrultusunda 
kullanırlar.

• Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel 
farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini 
dikkate alarak dil eğitimi amacıyla materyal 
geliştirir ya da uyarlarlar.

TEDÜ İngilizce Öğretmenliği Programı 

Öğrencilerinin Kazanımları

İngilizce Öğretmenliği Programı 
mezunlarımız, ulusal ve uluslararası kamu 
ve özel tüm seviye okullarda öğretmen 
veya yönetici olarak çalışabilmekte, yüksek 
lisans ve doktora çalışmalarına devam 
edebilmektedirler. TED Ankara Koleji ve 
TED Okulları, mezunlarımızın en fazla 
çalışma fırsatı bulduğu kurumlar arasında 
bulunmaktadır. Üniversitelerin hazırlık 
okulları, araştırma görevliliği, çevirmenlik 
ve daha pek çok alan, uluslararası kalitede 
eğitim alan mezunlarımıza olanak 
yaratmaktadır.

Çalışma Alanları

• Öğrencilerin ihtiyaçlarını, gelişim özelliklerini, 
bireysel farklılıklarını, konu alanının özelliklerini 
ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun 
öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini 
kullanırlar.

• Öğrencilerin gelişimlerini ve öğrenmelerini 
sürekli olarak izleme, kaydetme ve öğretimi 
planlama amacıyla farklı ölçme-değerlendirme 
yöntem ve tekniklerini kullanırlar. 

Hasan Tuğrul Aksoy, 
İngilizce Öğretmenliği Programı 3. Sınıf Öğrencisi

Öğreterek Öğrenin!Öğreterek Öğrenin!

 Güçlü bir akademik kadroya sahip olan 
Bölümümüzde, ezberci eğitimden ziyade 

öğrenci destekli bir eğitim benimsenmiştir. 
Uygulamalı derslerle desteklenen eğitim 

programıyla çağın gerektirdiği yeterlilikleri 
bize sunmaktadır.



Okul Öncesi
Öğretmenliği Programı
TEDÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Programı, 

0-8 yaş arasındaki çocukların bilişsel, fiziksel, dil 

ve sosyal-duygusal gelişimlerini göz önünde 

bulundurarak oyun tabanlı bir pedagoji 

anlayışı ile çocuklara eğitim olanakları sunan; 

çocukların bireysel ve kültürel özelliklerini 

fark ederek gelişimlerine katkı sağlayan 

öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim dilinin İngilizce olması 

ayrıcalığıyla, öğrencilerinin 

yurt dışında da eğitim alanında 

çalışabilmesini hedeflemektedir. 

Bu sebeple, bölüm öğrencilerinin 

öğretmenlik uygulamalarını 

devlet ve vakıf okullarının yanı 

sıra, uluslararası okullarda da 

yapmasına olanak sağlamaktadır.

Programımızda farklı amaçlara 

yönelik Pedagoji Laboratuvarı 

ve Okul Öncesi Eğitimi 

Uygulama Laboratuvarı 

bulunmaktadır.

Okul öncesi öğretmen adaylarının 

edindikleri teorik bilgileri eş zamanlı 

bir şekilde uygulamaya geçirmelerine 

imkân sağlamaktadır. Bu laboratuvarda 

öğrencilerimiz, mezun olduklarında nasıl 

bir sınıf ortamında meslek yaşamlarını 

geçireceklerini deneyimlemektedir. Gerekli 

uyaran, malzeme ve materyal içeriğine sahip 

olan laboratuvar, mesleğin icra edileceği 

ortamlara yönelik simülasyon fırsatı sunması 

açısından öğrencilerimize etkili deneyimler 

kazandırmaktadır.

Pedagoji Laboratuvarı:

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama Laboratuvarı:

Öğretmen adaylarının meslek yaşantılarını nasıl bir 

ortamda sürdüreceklerini ve karşılaşabilecekleri 

zorluklarla nasıl baş edebileceklerini önceden 

deneyimleyebilecekleri bir öğrenme ortamı 

sunmaktadır. Öğretmen adaylarının

öğrenme merkezleri, öğretmen adaylarına meslek 

yaşantılarını sürdürecekleri eğitim ortamları hakkında 

fikir vermekte ve eğitimsel süreçleri öğretim üyelerinin 

mentorluğunda kontrollü bir şekilde deneyimleme 

fırsatı sunmaktadır.

öğretmenlik uygulamaları öncesinde 

planlamış oldukları etkinliklerini gerçeğe 

yakın bir öğrenme ortamında sunmaları, 

materyaller ile deneyim kazanmaları 

sağlanmaktadır. Her türlü bireysel ve grup 

çalışmasına imkân sağlayan bu eğitim 

ortamı, okul öncesi eğitimi alan derslerinde 

de kullanılabilecek zengin materyal 

donanımına sahiptir.

Bu laboratuvar içerisinde sanat ve müzik 

merkezi, farklı yaş gruplarına hitap eden 

kitaplardan oluşan çocuk kitaplığı ve sessiz 

okuma alanı, farklı yaklaşımlardan ilham 

alınarak tasarlanmış eğitim materyalleri 

bulunmaktadır. Tüm bu materyaller ve

Öğretmen adaylarımız 

edindikleri kurumsal bilgiyi, 

ideal bir okul öncesi öğrenme 

ortamından esinlenerek 

tasarlanmış Okul Öncesi 

Uygulama Laboratuvarı'nda, 

zengin materyaller, 

Türkçe-İngilizce seçkin çocuk 

edebiyatı eserlerinden oluşan

çocuk kitaplığı ve çeşitli

öğrenme merkezlerinde

gerçekleştirilebilecekleri 

uygulamalarla harmanlama 

şansı edinirler.

Etkileşimli öğrenme yöntemleri Etkileşimli öğrenme yöntemleri 
ile öğrenmenin merkezinde ol!ile öğrenmenin merkezinde ol!

Özge Sarıkaya, 
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 4. Sınıf Öğrencisi

Çok isteyerek ve büyük hayaller kurarak seçtiğim bu bölümün, 
bana birçok kazanım sağladığına inanıyorum. Alanımızda

deneyim kazanmak için öğretim üyelerimizle birlikte birçok eğitim 
kurumunu ziyaret ediyoruz. Böylece alana inme ve ortamı

gözlemleme şansımız oluyor. Aynı zamanda bölümümüze ait olan 
Pedagoji Laboratuvarımızda dersler sırasında somut örnekler ve 
aktivitelerle bilgilerimizi kalıcı hale getirebiliyoruz. Geriye dönüp 

baktığımda, iyi ki bu bölümü seçmişim diyebiliyorum.



Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 

mezunlarımız, kamu ve özel anaokulu, 

kreş, özel eğitim kurumları, çocuk 

kulüplerinde öğretmen veya yönetici olarak 

çalışabilmektedirler. Eğitim dilinin %100 

İngilizce olması, mezunlarımızın yabancı 

dilde eğitim veren uluslararası okullarda 

çalışma şansını artırmakta ve mezunlarımıza 

yurt dışında yüksek lisans, doktora eğitimi 

almalarının yolunu açmaktadır. Mezunlarımız 

ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 

TÜBİTAK, UNICEF, Sosyal Hizmetler 

Kurumları ve Vakıflar tarafından da istihdam 

edilebilmektedirler. İlgisi olan mezunlarımız, 

çocuk yayınlarının hazırlanmasında (hikâye, 

şiir, tekerleme, eğitici kitaplar) veya oyuncak 

ve materyal tasarımı gibi alanlarda uzman 

olarak çalışabilmektedirler.

Çalışma Alanları

• Çocuk gelişimi bilgisini, akademik konu 

içeriklerini, disiplinlerarası konuları, araştırma 

ve sorgulama yöntemlerini okul öncesi 

eğitimi pedagojisiyle kaynaştırırlar.

• Meslektaşlar, aileler, toplum, diğer kişi ve 

kurumlar ile çocukların gelişimlerine ve 

öğrenmelerine katkı sağlayacak şekilde iş 

birlikleri yaparlar. 

• Okul öncesi öğretmenliği mesleğine, 

profesyonelliğe, yaşam boyu öğrenmeye, etik 

değerlere, kişisel ve mesleki gelişime adanmış 

davranışlar sergilerler.

• Farklı düşüncelere, inanç sistemlerine, 

kültürlere ve başkalarının katkılarına değer 

verirler.

TEDÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 

Öğrencilerinin Kazanımları



Modern eğitimin akademik ve sosyal faaliyetlerin bolca gerçekleştirildiği,
her anlamda yaşayan bir bölüm. Fakat burada olmanın en güzel yanı, alandaki en donanımlı ve
güleryüzlü hocalardan ders almanız. Sadece ders alırken değil, sohbet ederken bile onlardan 
çok şey öğrenebilirsiniz. Her yapmak istediğiniz güzel işte ve kendinizi geliştirmek istediğiniz 
girişimlerinizde arkanızda sizi desteklemeye hazır bir öğretmeninizi bulacaksınız.

Neslihan Alakabak, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 3. Sınıf Öğrencisi



Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Programı
Bireylerin kendini tanımasına, geliştirmesine, 

sağlıklı kararlar verebilmesine ve çevreye 

uyumuna katkıda bulunacak hizmetleri sunan 

bir alandır. 

TEDÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

(RPD) Lisans Programı’nın temel amacı; 

bireylerin akademik, kariyer, kişisel ve sosyal 

gelişimlerini olumlu yönde etkilemek amacıyla 

eğitim kurumları başta olmak üzere, psikolojik 

danışma ve destek hizmetleri sunan birimlerde 

çalışacak psikolojik danışma profesyonellerini 

yetiştirmektir.

Fakültemizde, öğrencilerin eğitimi için 

tasarlanmış, gözlem ve görüşmelere 

uygun, bireyle ve grupla psikolojik 

danışma süreçlerinde kullanılabilecek RPD 

Laboratuvarları mevcuttur.

Bölümümüzde ses sistemleri kurulu, aynalı 

arayüzlerle birbirine bağlı (süpervizyon 

çalışmaları için) uygulama derslerine özel 

olarak kullanılan, dört adet laboratuvarımız 

(psikolojik danışma odası) bulunmaktadır.  

Bireyle psikolojik danışma ve grupla psikolojik 

danışma dersi kapsamında öğrencilerimiz, 

süpervizyon için görüntülü ve/veya sesli kayıt 

almak için kamera ve harici bellek teknolojik 

ekipmanları kullanabilmektedirler. 

RPD Laboratuvarları:

• Öğrencilerin akademik, duygusal, ahlaki, 

sosyal ve fiziksel gelişimlerini artırmak için 

alan bilgisi ve temel psikolojik danışma 

becerilerini kullanabilirler.

• Ahlaki ve etik değerler bağlamında kişisel ve 

profesyonel bütünlükle hareket ederler.

• Kapsamlı okul rehberliği ve grupla psikolojik 

danışma programları tasarlar ve ilgili tüm 

paydaşlarla (öğrenciler, öğretmenler, 

yöneticiler, ana babalar vb.) birlikte, takım 

çalışması içerisinde bu programların 

uygulamalarını yürütürler.

• Problem çözme, zaman yönetimi ve öz 

disiplin becerilerine sahiptirler.

TEDÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Programı Öğrencilerinin Kazanımları

TEDÜ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Programı mezunlarımız, kamu ve özel 

okullarda, özel eğitim kurumlarında, 

uluslararası okullarda, yükseköğretim 

kurumlarında, adli kurumlarda, özel psikolojik 

danışma merkezlerinde, insan kaynakları 

birimlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklara bağlı merkez 

ve taşra kadrolarında; yüksek lisans ve 

doktora eğitimlerini aldıktan sonra akademik 

kadrolarda çalışabilmektedirler. Mezunlarımız, 

en çok eğitim kurumlarında olmak üzere 

çocuk, aile ve yetişkinlere dönük hizmet 

sunan kurumlarda görev yapabilmektedir.

Çalışma Alanları

İnsana dokunan bir meslek!İnsana dokunan bir meslek!



Sınıf öğretmenliği, farklı alanlarda belirlenen 

öğretim programları çerçevesinde, 5-11 yaş 

arası çocukların gelişim özelliklerine göre 

öğrenme ortamlarını düzenleyerek sosyo-

kültürel, sanatsal ve akademik gelişimini 

destekleyen bir meslektir.

TEDÜ Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı’nın 

temel amacı; sınıf öğretmenliği 

uygulamalarına ulusal ve uluslararası düzeyde 

katkı sağlayabilen, etkili liderlik özelliklerini 

taşıyan, çok yönlü, yaratıcı, eleştirel ve 

yansıtıcı düşünebilen, girişimci, etkili iletişim 

becerilerine sahip, iş birliği yapabilen, 

özgüveni yüksek ve hayat boyu öğrenmeyi 

ilke edinmiş yüksek nitelikli sınıf öğretmenleri 

yetiştirmektir. 

Ülkemizde İngilizce eğitim veren tek öğretim 

programı olması nedeniyle TEDÜ Sınıf 

Öğretmenliği Programı, öğrencilerin 

uluslararası platformlarda kendilerini 

ifade etmelerini, iki dille eğitim veren 

okullarda uygulama yapmalarını ve bu 

okullarda öğretmen olarak çalışmalarını 

desteklemektedir. 

TEDÜ Sınıf Öğretmenliği Programı’nda 

yer alan derslerle, öğretmen adaylarımızın 

çok yönlü bir bakış açısıyla yetişmeleri 

hedeflenmektedir. 

Programımız kapsamında yer alan Pedagoji 

Laboratuvarı ile öğrencilerimizin, ideal bir 

sınıf ortamında matematik, fen, teknoloji, 

okuma-yazma, yabancı dil eğitimi, müzik, 

sanat gibi farklı disiplinlerin öğrenme-öğretme 

süreçlerini deneyimlemeleri amaçlanmaktadır.

Sınıf Öğretmenliği
Programı

Öğretmen adayları, edindikleri teorik 

bilgileri eş zamanlı bir şekilde uygulamaya 

geçirmektedir. Pedagoji Laboratuvarı'nda 

öğretmen adaylarımız, mezun olduklarında 

nasıl bir sınıf ortamında meslek yaşamlarını 

geçireceklerini deneyimlemektedirler. 

Gerekli uyaran, malzeme ve materyal 

içeriğine sahip olan laboratuvar, mesleğin 

icra edileceği ortamlara yönelik simülasyon 

fırsatı sunmaktadır.

Pedagoji Laboratuvarı:

TEDÜ Sınıf Öğretmenliği Programı 

Öğrencilerinin Kazanımları

• 5-11 yaş dönemini kapsayan ve araştırma 

bulgularıyla desteklenen çocuk gelişimi 

alan bilgisini, öğretme-öğrenme ve ölçme-

değerlendirme süreçleriyle bütünleştirirler.

• Doğa bilimleri, sosyal bilimler ve insani 

bilimler, dil bilimleri, sanat ve spor alanlarında 

edindiği alan bilgilerini öğretme-öğrenme 

süreçlerinde kullanırlar.

• Öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek 

gelişimsel ve sosyo-kültürel faktörlere uygun, 

çeşitliliğin gözetildiği öğrenme ortamlarının 

tasarlanması ve değerlendirilmesi konusunda 

pedagojik alan bilgisinin nasıl doğru 

kullanılacağını gerekçeleriyle açıklarlar.

Türkiye'deTürkiye'de
İngilizce öğretim yapanİngilizce öğretim yapan

tek sınıf öğretmenliği programı!tek sınıf öğretmenliği programı!



Sınıf Öğretmenliği Programı mezunlarının, 

kamu ve özel okullarda öğretmenlik 

yapabilmeleri, aynı alanda yüksek lisans 

ve doktora çalışmalarına devam etmeleri 

mümkündür. TED Ankara Koleji ve 

TED Okulları, mezunlarımızın en fazla 

çalışma fırsatı bulduğu kurumlar arasında 

bulunmaktadır. TED Üniversitesi'nde tüm 

programların dünya standartlarında ve %100 

İngilizce ile sunuluyor olması, mezunlarımızın 

uluslararası okullarda çalışabilecek yeterlikte 

yetişmelerini sağlamaktadır.

• İngilizce dilini etkili bir şekilde kullanırlar 

ve öğretme-öğrenme süreçlerinin daha 

etkin hâle getirilmesinde çağdaş iletişim 

teknolojilerinden yararlanırlar.

• Temel eğitimde karşılaşılan sorunlar 

ile karmaşık genel eğitim meselelerini 

de disiplinlerarası yaklaşımların ışığında 

eleştirel olarak irdelerler.

Çalışma Alanları

TEDÜ Sınıf Öğretmenliği Programı’nın diğer üniversitelerden farklı olarak
İngilizce eğitim veriyor olması bizim profesyonel hayata önde başlamamızı sağlıyor.

Ek olarak, derslerde kullandığımız sunum teknikleri topluluğa hitap gücümüzü artırıyor.
Ön planda tutulan kazanımların yaratıcılık, keşfetmek, deneyimlemek olduğu bölümümüzde, mesleki

hayata geçişte kullanabileceğimiz farklı teknik ve metotların öğretimine de büyük önem veriliyor. 

Cansel Ceylan, Sınıf Öğretmenliği Programı 3. Sınıf Öğrencisi



TEDÜ Bursları
5 fakültede 23 lisans programı ile eğitim veren TED Üniversitesi’nde, öğrencilerin %92’sine çeşitli burs 
olanakları sunulur. Bu burslar, TEDÜ’ye giriş sırasında sağlanan ve öğrenim sırasında sağlanan burslardır.

TEDÜ'ye Giriş Sırasında Sağlanan Burslar

• %100 Tam Burs

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kontenjan Bursları

Tam burslu programlara Ankara il merkezi 

dışından yerleştirilen öğrencilerimizden; 

yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde 

ilk 3.000, diğer puan türlerinde ilk 30.000 içine 

giren öğrencilerin tümü, dört kişilik odalarda 

kahvaltı ve akşam yemeği dâhil olmak üzere 

ücretsiz yurt hakkına sahip olur. 

Tam burs ile kayıt yaptıran öğrenciler yurt 

imkânından yararlanmak istemezlerse kendilerine 

bir ödeme yapılmaz, daha sonra talep edenlere 

imkânlar çerçevesinde yurt sağlanır.

YKS Kontenjan Bursları (Tam Burs ve %50 Burs), 

İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine başlayan

öğrencilerimiz için azami altı yıl, doğrudan birinci 

sınıfa başlayan öğrenciler için azami beş yıldır. 

Bursların devamı için akademik başarı koşulu 

aranmamaktadır.

Daha önce herhangi bir üniversitenin lisans 

programından mezun olan öğrenciler ile TED 

Üniversitesi’nde burslu/ücretli statüde kayıtlı olup 

YKS yolu ile yeniden yerleştirilen öğrenciler ancak 

burssuz (ücretli) statüde kayıt yaptırır.

Başarısızlık veya azami süresi dolduğu için İngilizce 

Dil Okulu’ndan / lisans programından ilişiği kesilen 

öğrencilerin, YKS yolu ile yeniden yerleştirildiğinde 

yeni kazanılan hakları geçerlidir. 

• %50 Burs



Uluslararası Bakalorya, Fransız Bakalorya, AP, BTECH ve 

GCE Bursları
Uluslararası Bakalorya, Fransız Bakalorya, AP, BTECH ve GCE Bursları, 

Üniversitemize YKS yolu ile yerleşen öğrencilerden, aşağıda belirtilen 

diploma/uluslararası bitirme sınavı sonucu olan ve belirtilen puanları 

sağlayan öğrencilere verilir.

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) 
Bursu ve Burs Oranları:
Uluslararası Bakalorya Notu
32-37
38 ve yukarı

Burs Oranı (%)
25
50

Fransız Bakalorya Bursu ve Burs Oranları:
Fransız Bakalorya Diploma Notu
14-16
17 ve yukarı

Burs Oranı (%)
25
50

AP (Advanced Placement) Bursu

AP Notu
4, 4, 4
5, 5, 5

Burs Oranı (%)
25
50

Başvurulan programla ilgili dalda en az 3 AP dersi tamamlayan öğrenciler için 

burs oranları:

BTEC (Business and Technology Education Council) Bursları

BTEC Programı
Certificate
Subsidiary Certificate

Burs Oranı (%)
D*
D*

Başvurulan programla ilgili dalda BTEC Sertifika ya da Diploma

Programları’nı tamamlayan öğrenciler için burs oranları:

Burs Oranı (%)
15
20

90 Credit Diploma
Diploma (120 Credit)
Extended Diploma
Extended Diploma

D*D*
D*D*

D*DD
D*D*D veya D*D*D*

25
25
25
50

GCE (General Certificate of Education) Bursları
Başvurulan programla ilgili dalda en az 3 A Level dersi tamamlayan

öğrenciler için burs oranları:

A Level Notu
İki dersten A, A

Üçüncü dersten B veya C

Üç dersten A, A, A veya üstü

Burs Oranı (%)
25

50

Uluslararası Bakalorya Bursu, Fransız Bakalorya Bursu, AP Bursu, 

BTEC Bursları ve GCE Bursları; İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine 

başlayan öğrencilerimiz için azami altı yıl, doğrudan birinci sınıfa 

başlayan öğrencilerimiz için azami beş yıldır. 

Bursların devamı için akademik başarı koşulu aranmamaktadır.

Bu belgelere sahip olan öğrencilerin ilgili evraklar ve dilekçe ile 

Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekir.



Bilim İnsanı Bursu, liselerin Bilim İnsanı 

Programı’ndan mezun olan öğrenciler ile TÜBİTAK 

tarafından düzenlenen uluslararası olimpiyatlarda 

derece alan öğrencilere %25 ek burs olarak verilir. 

Bu burs, İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine 

başlayan öğrencilerimiz için azami altı yıl, 

doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz 

için azami beş yıldır. 

Bursun devamı için akademik başarı koşulu 
aranmamaktadır.

Bu belgelere sahip olan öğrencilerin ilgili evraklar 

ve dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvuru 

yapmaları gerekir. 

Bilim İnsanı Bursu

Ülkemizin uluslararası spor organizasyonlarındaki 

başarısını artırmak, nitelikli sporcuların 

yetişmesine katkı sağlamak, spor dallarında üstün 

başarılı adaylara farklı kariyer olanakları sunmak, 

sporcuların akademik kariyerleri ile birlikte spora 

devam etmelerini sağlamak ve sporculara 

yükseköğretime geçişlerinde destek olmak 

amacıyla verilen burstur.

TEDÜ’ye giriş sırasında sağlanan burslar 

kapsamındaki Sporcu Bursu, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan 

mutabakat uyarınca sağlanmaktadır. 

Belirtilen alanlarda son dört yıl içinde başarılı 

olduğu belgelendirilen sporculara,

eğitim-öğretim süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla 

%100 oranında eğitim bursu olarak verilmektedir.

Bu belgelere sahip olan öğrencilerin tercih 

döneminde ilgili evrakları ile Üniversitemize 

gelerek ya da ilgili evrakları burs@tedu.edu.tr 
adresine ileterek başvurması gerekmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Sporcu Bursu

Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve 

uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer 

alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, 

takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı 

uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan 

sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının 

Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde 

düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası Finalleri 

ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor 

dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar 

kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları 

Finalleri’ne katılan sporcular. 

Bu burs, İngilizce Dil Okulu’nda öğrenimine 
başlayan öğrencilerimiz için azami altı yıl, 
doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz 
için azami beş yıldır. Bursun devamı için akademik 
başarı koşulu aranmamaktadır.

Bu belgelere sahip olan öğrencilerin ilgili evraklar 
ve dilekçe ile Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü’ne 
başvuru yapmaları gerekir.

•  3. Grup

Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, 

Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa 

Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası 

yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve 

Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları 

Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, 

Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik 

Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası 

Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından 

düzenlenen dünya şampiyonalarında madalya 

kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve 

Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları’na 

katılan sporcular.

•  2. Grup

Olimpiyat, Paralimpik Deaflimpik Oyunları, Gençlik 

Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının 

Büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa 

şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası 

yapılmayan spor dallarının Büyükler kategorisindeki 

Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri’nde madalya 

kazanan sporcular.

•  1. Grup



TEDÜ’de
Öğrenim Sırasında
Sağlanan Burslar

Akademik Başarı Bursu, ücretli ve kısmi burslu 

lisans öğrencilerimize verilir. Akademik Başarı 

Bursu’na hak kazanmak için “TED Üniversitesi 

Lisans Öğrencileri için Burs Yönergesi”ndeki 

koşulların tümünün sağlanması gerekir.

Akademik Başarı Bursu’na hak kazanmak için 

normal eğitim-öğretim süresi içinde olmak; 

genel not ortalaması ve son iki yarıyılın not 

ortalaması 3.00 ve 3.00’ün üstünde olmak; 

Erasmus ve/veya değişim programları 

çerçevesinde alınan dersler dahil, Güz ve Bahar 

Yarıyılı’nda ilgili lisans programı müfredatının 

belirlenen en az ders yükünü alıyor olmak; son 

iki yarıyılda F, FX ve W notu almamış olmak; 

son iki yarıyılın not ortalamasına göre program 

bazında birinci, ikinci ve üçüncü olmak gerekir.

İngilizce Dil Okulu’nu bir yarıyıl sonunda 

tamamlayan öğrencilerimiz, diploma 

programına başladıkları üçüncü yarıyıl 

sonunda ve kayıtlı oldukları program bazında 

değerlendirilir. 

Akademik Başarı Bursu Oranları:

• Birinci olan öğrenci, öğrenim ücretini ödemez.

• İkinci olan öğrenci, öğrenim ücretinin %75’ini 

ödemez.

• Üçüncü olan öğrenci, öğrenim ücretinin 

%50’sini ödemez. 

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu, lisans 

öğrencilerimizin Üniversitemizin ihtiyacı olduğu 

birimlerinde çalışmaları karşılığı verilen burstur.

Bu bursun verilmesinde öğrencilerin ihtiyacı 

ve başarısı esas alınır. Bu burstan yararlanan 

öğrencilerimize, saat başı ücret ile haftada 

15, ayda 40 saati geçmeyecek biçimde 

Üniversitemizin ihtiyacı olduğu birimlerinde 

çalışma olanağı sağlanır.

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu’ndan yararlanmak 

için genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan 

ve en az bir akademik yılı tamamlamış olan 

öğrencilerimiz başvuru yapabilir.

Bu burs, bir akademik yıl süresince verilir. Burs, 

öğrencinin talebi ve ilgili akademik veya idari 

birimin onayı üzerine yaz dönemine uzatılabilir.

Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu alan 

öğrencilerimizin, her akademik yılın başında 

yeniden başvuru yapması beklenir ve yeniden 

değerlendirme yapılır. 

Kısmi Zamanlı Çalışma BursuAkademik Başarı Bursu



TED Üniversitesi’nde öğrenim sırasında 
sağlanan burslar kapsamındaki Sporcu 
Bursu, son iki yıl içerisinde sportif başarı 
göstermiş öğrencilere ek burs şeklinde 
verilen burstur. 

Sporcu Bursu’nun usul ve esasları ile ilgili spor 
dalları, Türk Eğitim Derneği Yükseköğrenim 
Vakfı (TEDYÜV) tarafından belirlenir. 

İngilizce Dil Okulu’na ve lisans programlarına 
yeni kayıt yaptıran öğrencilerden başvuru 
sırasında akademik başarı şartı aranmaz. 

Sporcu Bursu bir yıl süreyle verilir. Bu bursu 
alan öğrencilerimizden başvuru koşullarını 
sağlayanların, her akademik yılın başında 
yeniden başvuru yapması beklenir ve yeniden 
değerlendirme yapılır.

Sporcu Bursu

Destek Bursu, maddi gereksinimi olan 

öğrencilerimize yurt bursu, kitap bursu, yemek 

bursu veya öğrenim ücreti indirimi olarak verilir. 

Destek Bursu’ndan yararlanmak için bir önceki 

akademik yılda TEDÜ’de kayıtlı olan, İngilizce 

Dil Okulu’nu başarıyla bir yılda tamamlamış olan 

ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan 

öğrencilerimiz başvuru yapabilir.

Burstan yararlanmak için ilan edilen tarihlerde 

başvuru yapılması gerekir. Burs süresi, miktarı 

ve koşulları burs kararında belirtilir. Kitap 

bursundan sadece İngilizce Dil Okulu öğrencileri 

yararlanabilir.

Destek Bursu bir yıl süre ile verilir. Bu bursu alan 

öğrencilerimizin her akademik yılın başında 

yeniden başvuru yapması beklenir ve yeniden 

değerlendirme yapılır.

Destek Bursu

Bu burs, ilgili kişi/kurumlar tarafından 
belirlenen koşulları sağlayan öğrencilere 
verilir. Bursun kontenjanları, tahsisi, bursun 
süresi, tanınacak ayni ve/veya maddi 
imkanlar, bursun verilmesi ve devamına 
ilişkin koşullar ve benzeri konular, burs fonu 
sahibi ile Üniversitemiz arasında imzalanan 
protokolde belirtilir.

Burstan yararlanmak için öğrencilerimizin 
başvuru yapması gerekir. Başvurular 
değerlendirilir ve Burs Komisyonu’nun önerisi 
ile burs fonu sahibi tarafından karara bağlanır.

TED Üniversitesi Bursları ile ilgili daha detaylı 
bilgiye "TED Üniversitesi Lisans Öğrencileri 
için Burs Yönergesi"nden ulaşabilirsiniz. 

Kişi ve Kurumlar Tarafından 
Sağlanan Tahsisli Burslar

Burslarla ilgiliBurslarla ilgili

detaylı bilgi içindetaylı bilgi için

Aile Bursu, TED Üniversitesi’nde çalışan 
personelin çocuklarına veya eş zamanlı olarak 
öğrenim gören kardeşlerin her birine verilen 
burstur.

Eş zamanlı öğrenim gören kardeşlerin her 
birine %10 ek burs olarak verilir. Öğrencilerin 
bu bursu alabilmesi için ücretli statüde olmaları 
gerekir.

TEDÜ’de çalışan personelin TEDÜ’de öğrenim 
gören çocuklarına ise %25 ek burs şeklinde 
verilir.

Aile Bursu bir yıl süre ile verilir, her akademik 
yılın başında yeniden başvuru yapılır 
ve koşulların geçerliliğine göre tekrar 
değerlendirilir.

Aile Bursu
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