
Değerli Eczacılarımız,  

Eğitim alanında Türkiye'nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Türk Eğitim 

Derneğinin Çorlu'daki meşalesi olan TED Çorlu Kolejini, 2021-2022 eğitim 

öğretim yılında, modern kampüsü ve vizyoner eğitim kadrosuyla hizmete 

açıyoruz.  Bu vesile ile, TED Çorlu Kolejinde okumak isteyen Eczacılar 

Odası üyelerinin çocuklarına, eğitim ücreti üzerinden %5 indirim uyguladığımızı 

sizle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Eğitimde fark yaratacağına inandığımız okulumuz hakkında detaylı 

bilgiye www.tedcorlukoleji.com linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.  Biz yine 

de TED Çorlu Kolejinde okumanın getirdiği ayrıcalıkları aşağıdaki şekilde 

sıralamak istedik:  

Neden TED Çorlu Koleji? 

Türkiye sathına yayılmış okullarında 32 bin öğrencisi ve 4 bin eğitim personeli, 

üniversitesi, düşünce kuruluşu ve diğer yapılarıyla eğitim alanında büyük ve köklü 

bir camianın 41. temsilcisidir. 

Eğitim öğretim programlarını TED'in geliştirdiği, öğretmen 

alımlarının TED tarafından gerçekleştirildiği, öğretmenlerin sürekli eğitime tabi 

tutulduğu, fark yaratan eğitim öğretim anlayışına sahiptir. 

Çocuğunuzun ana dili gibi yabancı dil konuştuğu, akademik başarı elde ettiği, 

sosyokültürel ve sportif alanlar da dahil olmak üzere bütüncül formasyona sahip 

olduğu, hayata başlarken geniş mezun ağını kullanabildiği bir okuldur. 

11 dönüm arazi içinde, okul öncesi eğitimden lise son sınıfa kadar 1.000 öğrencinin 

okuyacağı, çağın ötesinde bir yerleşkeye sahiptir. 

Kapalı alanda yer alan çok amaçlı spor salonu, havuz, fitness merkezi, spinning / 

yoga / pilates / bale stüdyoları ile açık alanlarda yer alan basketbol / voleybol / 

hentbol sahaları ve tenis kortu, tırmanma duvarı gibi spor alanları ile fark 

yaratmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapabilen 500 kişilik konferans 

salonu, piyano, keman, bateri gibi enstrümanları rahatça çalmak üzere tasarlanmış 

müzik odaları, orkestra odası, sinema salonu, resim ve seramik yapmaya elverişli 

sanat atölyeleri, dünya yemeklerini deneyimleme imkanı veren deneysel mutfağı, 

okul radyosu, satranç / kodlama / mekatronik / robotik / lego ve youtuber 

kulüpleri gibi sosyokültürel faaliyetleri barındıran mekanlar ile çok yönlülüğe 

imkan sağlamaktadır. 

Çocukların doğa dostu bireyler olarak yetişmesine imkan veren ekolojik hobi 

bahçeleri ve yeşil alanları mevcuttur. 

En son teknolojiye sahip öğretim sistemi ve akıllı tahta uygulamaları ile, ister 

hibrit ister online eğitim olsun, öğrencilere kesintisiz, katılımı kolaylaştıran, etkin 

ve verimli bir eğitim ayrıcalığı sunmaktadır. 

http://www.tedcorlukoleji.com/


Okula giriş sınavında indirim olanakları sunarak ve 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için %100, 

%50 ve %25 başarı bursu vererek eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya özen 

göstermektedir.  

TED Çorlu Kolejinde,  2021-2022 eğitim öğretim yılı için okul öncesi ile 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 ve 8. sınıflar düzeylerinde öğrenci kabul edeceğiz. Lise kadememiz, 2022-

2023 eğitim öğretim yılında, 9. sınıf düzeyinde öğretime başlayacak.  Öğrenci 

alımı, a) Eylül 2021'de okul öncesi (3, 4, 5 yaş grupları), 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda 

okuyacak öğrenciler için psikolojik danışma ve rehberlik birimi (PDR Birimi) 

görüşmesi ile b) Eylül 2021'de 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrenciler için 

giriş ve bursluluk sınavları ile olacak.  Sınav tarihleri ve yöntemi hakkında detaylı 

bilgi için web sitemizin Giriş/Bursluluk Sınavı sayfasına ulaşabilirsiniz.  Okula 

giriş / bursluluk sınavına katılacak öğrenci 

kaydını https://basvuruted.k12net.com/ linki üzerinden yapabilirsiniz. 

 

Daha fazla bilgi için irtibat ofisimizi ziyaret edebilir, (0282) 653 51 51 

numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 

  

Saygılarımızla. 

 

Verda VOYVODA TOKMAK 

Kurumsal İletişim 

  

TED ÇORLU KOLEJİ 

Hatip Mahallesi Yeni Bosna Caddesi No:11 59860 Çorlu/Tekirdağ 

 

https://www.tedcorlukoleji.com/kayit/kayit-kosullari/
https://basvuruted.k12net.com/

