
 

 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİTAP VE KIRTASİYE ALIŞVERİŞLERİ 
 
Sayın Velimiz,  
 
2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Kitap Kırtasiye alışverişi ONLİNE olarak hazırlanmış olup 
www.teddukkan.com.tr adresinden ihtiyaçlarınızı temin edebilirsiniz. İlgili site, bugün itibariyle 
7/24 kullanımınıza hazırdır. Alışverişe başlamadan üye olmanız (daha önce oluşturulmuş 
üyeliğiniz var ise o kullanılacaktır), alışveriş işleminizi hızlandıracaktır. Siparişlerinizin size 
ulaştırılması için ev adreslerinizi belirtmeniz gerekmektedir. Okullarımız düzeyinde ayrıntılar 
aşağıdaki gibidir.  
 
ERİŞİM İÇİN KULLANILACAK OKUL KODUMUZ 736657 ‘tir.  
 
Alışveriş kılavuz linkimiz https://www.kisa.link/Qd4D  
 
ANAOKULU Öğrencilerimiz için;  
 
• Tüm Anaokulu öğrencilerimiz için İngilizce-Türkçe kitaplar ve kırtasiye alışverişiyle ilgili 
hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugün itibariyle alışveriş yapılabilir,  
• Kategoriler sekmesinden 4 YAŞ , 5 YAŞ, 6 YAŞ grubu seçilerek gruplanmış haliyle 
ihtiyaçlarınızı satın alabilirsiniz. İlgili gruba tıklayarak GRUP içerisindeki ürünler hakkında bilgi 
edinebilirsiniz. Kırtasiye, Türkçe yayın ve İngilizce yayınlar ayrı gruplanmıştır.  
• Öğrencilerimizin sınıf ortamında mağduriyet yaşamaması için tüm ürünleri eksiksiz 
temin etmenizi önemle rica ederiz.  
• Ayrıca 6 YAŞ gurubu öğrencilerimizin STEM ve BİLİM eğitimleri kapsamında 
kullanacakları eğitim setlerinin ödemelerini https://market.educat.com.tr/urun/ted-alanya-koleji-
anaokulu-educat-stem-ve-bilim-paketi linkinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ödeme 
esnasında girilmesi gereken T.C. kimlik numarası öğrencimize ait olmalıdır. Ödemesini 
yapacağınız ürünlerin tüm paketleri okulumuzda öğrencilerimize program dahilinde teslim 
edilecektir.  
 
İLKOKUL Öğrencilerimiz için;  
 
• Tüm İlkokul öğrencilerimiz için İngilizce-Türkçe kitaplar, defterler ve kırtasiye 
alışverişiyle ilgili hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugün itibariyle alışveriş yapılabilir.  
• Kategoriler sekmesinden SINIF seçilerek gruplanmış haliyle ihtiyaçlarınızı satın 
alabilirsiniz. İlgili gruba tıklayarak GRUP içerisindeki ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. 
Kırtasiye, Türkçe yayın ve İngilizce yayınlar ayrı gruplanmıştır.  
• Öğrencilerimizin sınıf ortamında mağduriyet yaşamaması için tüm ürünleri eksiksiz 
temin etmenizi önemle rica ederiz.  
• Ayrıca İlkokul 1-2-3 ve 4.sınıf öğrencilerimizin STEM ve BİLİM eğitimleri kapsamında 
kullanacakları eğitim setlerinin ödemelerini https://market.educat.com.tr/urun/ted-alanya-koleji-
ilkokul-educat-stem-ve-bilim-paketi linkinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ödeme 
esnasında girilmesi gereken T.C. kimlik numarası öğrencimize ait olmalıdır. Ödemesini 
yapacağınız ürünlerin tüm paketleri okulumuzda öğrencilerimize program dahilinde teslim 
edilecektir.  
ÖNEMLİ NOT:  TED İKTİSADİ İŞLETMEDEN TEMİN EDİLEMEYEN YARDIMCI DERS 
KİTAPLARI OKULUN İLK HAFTASI KURUMUMUZ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK ve 
ÖDEMELERİ OKULUMUZ MUAHASEBE BİRİMİNE YAPILACAKTIR. 
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ORTAOKUL öğrencilerimiz için;  
 
• Tüm Ortaokul öğrencilerimizin şu an için Yabancı dil KUR bilgileri mevcut 
olmadığından; Kategoriler sekmesinde yer alan kur bilgisi belirtilmeyen sınıf grubunu seçerek 
İngilizce kitapları dışındaki tüm ihtiyaçlar için alışveriş gerçekleştirebilirler.  
• Kategoriler sekmesinden SINIF seçilerek gruplanmış haliyle ihtiyaçlarınızı satın 
alabilirsiniz. İlgili gruba tıklayarak GRUP içerisindeki ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. 
Kırtasiye, Türkçe yayın , İngilizce ve Almanca yayınlar ayrı gruplanmıştır.  
• İngilizce kitaplarınızı ise İngilizce KUR sınav sonuçları açıklandıktan sonra size iletilen 
KUR bilgisi dahilinde temin edebilirsiniz,  
• Öğrencilerimizin sınıf ortamında mağduriyet yaşamaması için tüm ürünleri eksiksiz 
temin etmenizi önemle rica ederiz.  
• Ayrıca Ortaokul 5-6 ve 7.sınıf öğrencilerimizin STEM eğitimleri kapsamında 
kullanacakları eğitim setlerinin ödemelerini https://market.educat.com.tr/urun/ted-alanya-koleji-
ortaokul-educat-stem-paketi linkinden gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ödeme esnasında 
girilmesi gereken T.C. kimlik numarası öğrencimize ait olmalıdır. Ödemesini yapacağınız 
ürünlerin tüm paketleri okulumuzda öğrencilerimize program dahilinde teslim edilecektir.  
 
ÖNEMLİ NOT:  TED İKTİSADİ İŞLETMEDEN TEMİN EDİLEMEYEN YARDIMCI DERS 
KİTAPLARI OKULUN İLK HAFTASI KURUMUMUZ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK ve 
ÖDEMELERİ OKULUMUZ MUAHASEBE BİRİMİNE YAPILACAKTIR. 
 
LİSE öğrencilerimiz için;  
 
• Tüm lise 9.Sınıf, 10.Sınıf ve 11.Sınıf öğrencilerimizin şu an için İNGİLİZCE 
PROGRAM/KUR bilgileri mevcut olmadığından; Kategoriler sekmesinde yer alan kur bilgisi 
belirtilmemiş sınıf grubunu seçerek İngilizce kitapları dışındaki tüm ihtiyaçları için alışveriş 
gerçekleştirebilirler.  
• 11 ve 12. Sınıf öğrencilerimiz ALAN bilgisi dahilinde Türkçe yayınlarına ait alışverişlerini 
tamamlamalıdır. Örneğin 11.Sınıf EA öğrencimiz için Kategoriler sekmesinden 11.Sınıfı ve 
11.Sınıf EA kategorilerini ayrı ayrı seçerek alışverişini tamamlamalıdır.  
• İngilizce PROGRAM/KUR sınav sonuçları açıklandıktan sonra size iletilen KUR bilgisi 
dahilinde İngilizce Kitaplarınızı temin edebilirsiniz.  
• Öğrencilerimizin sınıf ortamında mağduriyet yaşamaması için tüm ürünleri eksiksiz 
temin etmenizi önemle rica ederiz.  
 
 
ÖNEMLİ NOT:  TED İKTİSADİ İŞLETMEDEN TEMİN EDİLEMEYEN YARDIMCI DERS 
KİTAPLARI OKULUN İLK HAFTASI KURUMUMUZ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK ve 
ÖDEMELERİ OKULUMUZ MUAHASEBE BİRİMİNE YAPILACAKTIR. 
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