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VKV Koç Özel Lisesi
2018 - 2019 Ders Yılı 9. Sınıf Nakil Sıralama Sınavı
Aşağıda belirtilen koşullar kapsamında, 2018 - 2019 ders yılı için okulumuz
9. sınıfına Türkçe ve TOEFL sınavı sonucuna göre açık kontenjan olması halinde;
açık kontenjan kadar öğrenci alınacaktır.
Sınava Başvuru Koşulları
2017-2018 ders yılında:
•
•
•

Lise Hazırlık sınıfında okumuş,
9. sınıf öğrencisi olmaya hak kazanmış,
Derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar geçen süre içerisinde
disiplin cezası almamış olan,
veya
• T.C. vatandaşı olup öğrenimini yurtdışında sürdürmüş, Türkiye’deki
okulların 9. sınıfına devam edebileceğine dair Denklik Belgesi alan
öğrenciler
9. sınıfa nakil için başvurabilir.
Başvuru Tarihi
15 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar başvuruda bulunabilirsiniz.
Başvuru için https://randevu.koc.k12.tr adresine giriniz.
“Yeni kayıt oluştur” butonuna tıklayıp bilgileri doldurarak siteye üye olunuz.
Oluşturmuş olduğunuz mail adresi ve şifre ile siteye giriş yapınız.
•
•
•

Giriş yaptıktan sonra “Yeni Öğrenci Ekle” butonuna tıklayarak öğrenci, anne ve
baba bilgilerini doldurunız
Öğrenci fotoğrafını ekleyiniz
Gelen ekranda istenen aşağıda yazılı belgeleri sisteme yükleyiniz
o Öğrencinin T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının ön yüzü,
o Öğrencinin 2017 - 2018 Öğretim Yılı karnesi
o Öğrencinin TOEFL sınav sonuç belgesi

Yükleme işlemi bittiğinde başvurunuz tamamlanmıştır.
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Sınavlar
Türkçe
27 Ağustos 2018 Pazartesi, saat 10.00

VKV KOÇ ÖZEL LİSESİ

Türkçe sınavından barajı aşmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan almak
gerekmektedir.
İngilizce
Öğrencilerin TOEFL sınavına girip istenen yeterliliği göstermesi gerekmektedir.
(IELTS/General, IELTS/Academic vb. diğer sınav sonuçları kesinlikle kabul
edilmeyecektir). TOEFL (Bilgisayar üzerinden) sınavından en az 65 puan almak
gerekmektedir.
VKV Koç Özel Lisesi TOEFL sınavının kayıt, düzenlenmesi ya da sonuçları ile ilgili
hiçbir sorumluluk almamaktadır. 15 Ağustos 2018, saat 17.00’den sonra elimize
ulaşan TOEFL sonuçları kabul edilmeyecektir.
Sınava girerken Nüfus Cüzdanı veya Pasaport getirmeyi unutmayınız.
Sınav Değerlendirilmesi
Sınav sonuçları en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Açık kontenjan
sayısı kadar öğrenci kayıt hakkı kazanır.
Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sınav sonuçları 29 Ağustos 2018, Çarşamba günü e-posta ile gönderilecektir.
Kesin Kayıtlar
Kesin kayıtlar 31 Ağustos 2018, Cuma günü 09.00-12.00 ve 13.00-15.30 saatleri
arasında yapılacaktır.
Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
•
•
•
•

Öğrencinin iki (2) adet vesikalık fotoğrafı,
Öğrencinin anne ve babasının (1) birer adet fotoğrafı ve anne - baba Nüfus
Cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik numaralı),
Anne - baba ayrı ise velayet belgesi,
Mali Kayıt (detaylar aşağıda belirtilmiştir).
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Mali Kayıt
Peşin ödeme
Eğitim ücretinin tamamını (KDV dahil),Yapı Kredi Bankası Suadiye Şubesi (Şube
kodu: 933) 29244455 numaralı Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu Ortaokulu ve
Lisesi İktisadi İşletmesi hesabına yatırınız. (IBAN: TR150006701000000029244455 )
Öğrenci TC Kimlik nosu ile Öğrenci Adı ve Soyadının EFT/havale açıklamasında
yer almasına özen gösterilmesini önemle rica ederiz.
Taksitli Ödeme
1. Taksitli ödeme yapacak olan velilerimizin, mali kayıt işlemlerini tamamlamak
üzere Yapı Kredi Bankası Şubelerine (herhangi birine) şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir.
Banka görevlisine Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve Koç Okulu Eğitim Ödemesi
yapılacağının bildirilmesi ile ödeme planına ulaşılacaktır.
2. Bu ödeme planı ile birlikte “Bireysel Müşteri Sözleşmesi”ni ve “Kredili Senetsiz
Taksit Sistemi (STS/KSTS – TEST)” başvuru formunu ve sözleşmesini
imzalayınız.
TC Merkez Bankası resmi kimlik olarak sadece nüfus cüzdanını kabul ettiğinden,
banka işlemlerini tamamlayabilmek için nüfus cüzdanınızın yanınızda olduğundan
emin olunuz.
Taksitli ödeme yapacak olan velilerimize banka tarafından okul ücretinin
tamamına 8 taksit tutarında kredi limiti tanımlanacaktır.
Bankadaki işlemleriniz tamamlandığında size, üzerinde taksitleri yatıracağınız
adınıza açılmış hesap numarasının yazılı olduğu bir ödeme planı verilecektir.
Ödeme planını özenle saklamanız ve taksitlerinizi mutlaka ödeme planında
belirtilmiş olan hesabınıza yatırmanız gerektiğini önemle hatırlatırız.

Belirtilen süreler içinde aday kaydı ve kesin kayıt yaptırmayan ve saatinde
sınava girmeyen öğrenciler için hak talebinde bulunulamaz.

Selen AYDINOĞLU
VKV Koç Özel Lisesi Müdürü
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