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VKV Koç Özel Lisesi 

2019-2020 Ders Yılı 9. Sınıf Nakil Süreci 

 

2019-2020 ders yılı için okulumuz 9. sınıfına Türkçe ve TOEFL sınavı sonucuna göre açık kontenjan olması 
halinde; açık kontenjan kadar öğrenci alınacaktır.  

Bu kılavuzda belirtilen süreler içinde başvuru yapmamış, sınav saatinde sınav yerinde bulunmamış ve 
sınava girmemiş ya da kesin kayıt yaptırmamış öğrenciler için hak talebinde bulunulamaz. 

9. Sınıf Nakil kayıt sürecinde burs imkanımız yoktur. 

 

Başvuru Koşulları  

Aşağıdaki iki koşuldan sadece birine sahip olan adaylar 9. sınıfa nakil için başvurabilir.  

▪ 2018-2019 ders yılında LİSE HAZIRLIK sınıfında okumuş, 9. sınıf öğrencisi olmaya hak kazanmış, 
derslerin başladığı günden bittiği güne kadar geçen süre içerisinde disiplin cezası almamış öğrenciler  

▪ Öğrenimini yurtdışında sürdürüp, Türkiye’deki okulların 9. sınıfına devam edebileceğine dair DENKLİK 
BELGESİ alan öğrenciler 

 

 

Başvuru Tarihi  

9. Sınıf Nakil için sınava katılmak isteyen öğrencilerin 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:00’ye kadar aşağıda 
aktarılan başvuru süreci doğrultusunda başvuruda bulunması gerekmektedir. 

 

 

Başvuru Süreci 

▪ Başvuru için https://randevu.koc.k12.tr  adresine giriniz. 

▪ “Yeni kayıt oluştur” butonuna tıklayıp bilgileri doldurarak sisteme üye olunuz. 

▪ Oluşturmuş olduğunuz mail adresi ve şifre ile sisteme giriş yapınız. 

▪ Giriş yaptıktan sonra “Yeni Öğrenci Ekle” butonuna tıklayarak öğrenci, anne ve baba bilgilerini 
doldurunuz. 

▪ Öğrenci fotoğrafını ekleyiniz. 

▪ Gelen ekranda istenen aşağıda yazılı belgeleri sisteme yükleyiniz. 

o Öğrencinin TC Kimlik no’lu nüfus cüzdanının ön yüzü 

o Öğrencinin 2018-2019 Öğretim Yılı karnesi  

o Öğrencinin TOEFL sınav sonuç belgesi 

▪ Yükleme işlemi bittiğinde başvurunuz tamamlanacaktır. 

 

http://www.koc.k12.tr/
https://randevu.koc.k12.tr/


Türkçe Sınavı 

▪ Türkçe sınavı 23 Ağustos 2019 Cuma 10:00’da Koç Okulu Lise Binası’nda gerçekleştirilecektir.   

▪ Sınavda 9. sınıf beklentilerini karşılayacak anlama ve yazma yeterliliği; okuduğunu anlama, 
yorumlama ve yazma becerilerine yönelik sorulacak sorular ile değerlendirilecektir. 

▪ Sınav, klasik sınav biçiminde uygulanacaktır ve süresi 80 dakikadır.  

▪ Türkçe sınavından barajı aşmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan almak gerekmektedir.  

▪ Sınava girerken öğrenciye ait Nüfus Cüzdanı / Pasaport getirilmesi unutulmamalıdır. 

 

 

İngilizce Yeterliliği 

▪ İngilizce yeterliliği için öğrencilerin TOEFL İBT sınavına girip sınavdan en az 65 puan alması 
gerekmektedir. 

▪ IELTS/General, IELTS/Academic vb. diğer sınav sonuçları kabul edilmemektedir. 

▪ VKV Koç Özel Lisesi TOEFL İBT sınavının kayıt, düzenlenmesi ya da sonuçları ile ilgili hiçbir 
sorumluluk almamaktadır 19 Ağustos 2019 17:00’den sonra elimize ulaşan TOEFL sonuçları kabul 
edilmeyecektir. 

 

 

Değerlendirme Süreci 

▪ Türkçe sınav sonucu ve TOEFL skorunun toplamı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır.  

▪ Açık kontenjan sayısı kadar öğrenci kayıt hakkı kazanır. 

 

 

Sınav Sonuçlarının Duyurulması 

▪ Sınav sonuçları 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü e-posta ile gönderilecektir.  

 

 

Kesin Kayıt 

▪ Kesin kayıtlar 27 Ağustos 2019 tarihinde saat 09:00-12:00 ve 13:00-15:30 saatleri arasında 
yapılacaktır. 

▪ Kesin kayıt için aşağıdaki belgelerin teslimi ve Mali Kayıt işleminin tamamlanması gereklidir.  

▪ Öğrencinin iki (2) adet vesikalık fotoğrafı 

▪ Öğrencinin anne ve babasının (1) bir adet fotoğrafı ve anne- baba nüfus cüzdan fotokopisi (TC 
Kimlik nolu) 

▪ Anne-Baba ayrı ise velayet belgesi 

 

 

Mali Kayıt  

▪ Mali Kayıt İşlemleri yalnızca öğrenci velisi (anne, baba veya kanuni veli) tarafından yapılabilir.  

▪ Veli olmayan kişilerin mali kayıt işlemlerini gerçekleştirebilmesi için mutlaka noter onaylı vekaletname 
getirmeleri, bu şekilde işlem yapacak olan velilerimizin vekaletname örneği almak için Yapı Kredi 
Bankası Suadiye Şubesi yetkilileri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 

▪ Peşin ve taksitli ödeme seçenekleri için aşağıda belirtilmiş koşullar geçerlidir. 

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) 

▪ Havale açıklamasında Öğrenci T.C. kimlik numarası, Öğrenci adı ve soyadının yer almasına özen 
gösterilmesini önemle rica ederiz. 

▪ Peşin ödeme indirimi 27 Ağustos 2019 tarihi için geçerli olacaktır. Bu tarihten sonra tek seferde 
ödeme yapılsa dahi peşin ödeme indirimi uygulanamayacaktır. 

 

 

Taksitli Ödeme 

▪ Taksitli ödeme yapacak olan velilerimizin, mali kayıt işlemlerini tamamlamak üzere herhangi bir Yapı 
Kredi Bankası şubesine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Banka görevlisine Öğrenci T.C. 
Kimlik Numarası ve Koç Okulu eğitim ödemesi yapılacağının bildirilmesi ile ödeme planına 
ulaşılacaktır.   

▪ Bu ödeme planı ile birlikte  “Bireysel Müşteri Sözleşmesi’ni ve “Kredili Senetsiz Taksit Sistemi 
(STS/KSTS – TEST)” başvuru formunu ve sözleşmesini imzalayınız. T.C. 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. Banka’nın kredi onayı vermeyebileceğini, gelir belgesi ve/veya teminat 
talep edebileceğini unutmayınız.  

▪ Bankalarda kayıtlı adres ve iletişim bilgilerinin teyit edilmesi Maliye Bakanlığı tarafından zorunlu hale 
getirilmiştir. Bu nedenle, adresinizde değişiklik yapabilmeniz için, güncel yerleşim yeri belgenizi 
(ikametgah) veya son 3 ay içinde adınıza düzenlenmiş bir elektrik, su, doğalgaz ya da telefon 
faturasının aslını banka yetkililerine iletmeniz gerekmektedir. Yapı Kredi Bankası’nda hesabınız yok 
ise hesap açılışı sırasında da bu belgeleri iletmeniz gerekecektir. 

▪ Mali Kayıt İşlemleriniz tamamlandığında size, üzerinde taksitleri yatıracağınız adınıza açılmış hesap 
numarasının yazılı olduğu bir ödeme planı verilecektir. Ödeme planını özenle saklamanızı ve 
taksitlerinizi mutlaka ödeme planında belirtilmiş olan hesabınıza yatırmanız gerektiğini önemle 
hatırlatırız. 

▪ Taksitli ödeme imkânı ancak Banka tarafından kredi onayı verilmiş KSTS sözleşmesi ile mümkün 
olacaktır. Sözleşme imzalamayan veya kredisi bankaca onaylanmayan velilerimizin, peşin 
ödeme yapmaları gerekmektedir. Sözleşmesi onaylanmayan velilerimize SMS ile bilgilendirme 
yapılacaktır. Bu durumda olan velilerimizin kredi onayı alabilmek veya diğer kredi seçenekleri ile ilgili 
bilgi almak için mutlaka banka yetkilileri ile görüşmeleri gerekmektedir.  


