
 
 

 

 

VKV Koç Özel Lisesi 2020 - 2021 Ders Yılı 9. Sınıf Nakil Süreci 
 
2020-2021 ders yılı için okulumuz 9. sınıfına Türkçe ve Duolingo English Test 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. 
 
Önemli Bilgilendirme: Covid-19 Güncellemesi 

▪ Covid-19 pandemisi süresince TOEFL test merkezlerinin ülkemizde ve dünya genelinde 
kapalı olması sebebiyle 2020-2021 akademik yılı için İngilizce yeterliliği Duolingo English 
Test sınavı ile değerlendirilecektir.  

▪ Duolingo English Test, 2016 yılından bu yana 465 kurumda TOEFL veya IELTS yerine 
kullanılmakta olan ve COVID-19 ile beraber, öğrencilere evde kişisel bilgisayarları üzerinden 
sınav alabilme imkânı sunması sayesinde yaygınlaşarak önümüzdeki eğitim döneminde 
birçok kurum tarafından tercih edilmesi beklenen bir İngilizce dil yeterlilik sınavıdır. Duolingo 
English Test’i kabul eden bazı kurumlar arasında Yale, Duke, Columbia, Stanford, 
Georgetown, McGill gibi üniversiteler yer almaktadır. Testin geçerliliği ve güvenilirliği ilgili 
kurumlarca da onaylanmıştır. Testi kabul eden diğer kurumların listesine 
https://englishtest.duolingo.com/institutions adresinden ulaşılabilir. 

▪ Daha önce TOEFL iBT sınavına girmiş ve sınav sonucunu edinmiş adayların, başvuru için 
Duolingo English Test sınavını alması ve bu belgenin “İngilizce Yeterliliği” bölümünde 
belirtilen yeterliliği sağlaması gerekmektedir. 

 
Genel Bilgilendirme 

▪ Açık kontenjan olması durumunda, kontenjan sayısı 30 Temmuz öncesinde duyurulacaktır. 
▪ 9. sınıf nakil kayıt sürecinde burs imkânımız yoktur. 
▪ 10.11. ve 12. sınıflara öğrenci alınmamaktadır. 

 
Başvuru Koşulları  

▪ Aşağıdaki iki koşuldan sadece birine sahip olan adaylar 9. sınıfa nakil için başvurabilir.  
▪ 2019-2020 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, 30 Temmuz- 14 Ağustos 2020 Cuma 
saat 17.00’ye kadar aşağıda belirtilen başvuru süreci doğrultusunda başvuruda bulunması 
gerekmektedir. 

 
Başvuru Süreci 

▪ Başvuru için https://basvuru.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 T.C. Kimlik no’lu nüfus cüzdanı 

https://englishtest.duolingo.com/institutions
https://basvuru.koc.k12.tr/


 
 

 

 

o Öğrencinin 2019-2020 Öğretim Yılı karnesi  
o Öğrencinin DUALINGO English Test sınav sonuç belgesi 

▪ Yükleme işlemi bittiğinde başvurunuz tamamlanacaktır. 
 
Türkçe Sınavı 

▪ Türkçe sınavı 19 Ağustos 2020 Çarşamba 10.00’da VKV Koç Özel Lisesi tarafından 
yapılacaktır. 

▪ 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, 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. 
▪ Sınav ile ilgili bilgiler ve örnek sorular bu belgenin devamında yer almaktadır. 
▪ Sınav tarihinde Covid-19 pandemi koşulları sebebiyle sınavın yüz yüze yapılmasına 

engel bir durum olması durumunda tüm başvuran adaylara sınavın yapılış biçimiyle 
ilgili güncel bilgilendirme ayrıca paylaşılacak ve Okulumuz web sitesinde Duyurular 
alanında yayınlanacaktır. 

 
İngilizce Yeterliliği  

▪ İngilizce yeterliliği için öğrencilerin Duolingo English Test sınavına girip sınavdan en az 
100 puan alması gerekmektedir. Adaylar ilgili teste https://englishtest.duolingo.com/ 
adresinden kayıt olarak girebilirler. 

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

▪ VKV Koç Özel Lisesi Duolingo English Test sınavının kayıt, düzenlenmesi ya da sonuçları ile 
ilgili hiçbir sorumluluk almamaktadır. 14 Ağustos 2020 Cuma, saat 17.00’den sonra elimize 
ulaşan sınav sonuçları kabul edilmeyecektir. 

 
Değerlendirme Süreci 

▪ Türkçe sınav sonucu ve Duolingo English Test skorunun toplamı en yüksek puandan en 
düşük puana doğru sıralanır.  

▪ Açık kontenjan sayısı kadar öğrenci, kayıt hakkı kazanır. 
 

Sınav Sonuçlarının Duyurulması 
▪ Sınav sonuçları aday velilere 20 Ağustos 2020 Perşembe saat 14.00’de e-posta ile 

gönderilecektir.  
 

Kesin Kayıt 
▪ Kesin kayıtlar 21 Ağustos 2020 tarihinde saat 09.00-12.00 ve 13.00-15.30 saatleri arasında 

yapılacaktır. 
▪ Kesin kayıt için https://basvuru.koc.k12.tr  adresinde bulunan formların doldurulması, 

çıktılarının imzalanarak aşağıdaki belgelerle birlikte teslimi ve Mali Kayıt işleminin 
tamamlanması gereklidir.  

o Öğrencinin iki (2) adet vesikalık fotoğrafı 
o Öğrencinin anne ve babasının (1) bir adet fotoğrafı ve anne-baba nüfus cüzdan 

fotokopisi (T.C. Kimlik no’lu) 
o Anne-Baba ayrı ise velayet belgesi 

Mali Kayıt  
▪ KDV dahil eğitim ücretinin peşin olarak okul banka hesabına ödenmesi veya Yapı Kredi 

Bankasında taksitli ödeme için sözleşme imzalanması ile Mali Kayıt İşlemleri tamamlanmış 
olur. 

https://englishtest.duolingo.com/
https://basvuru.koc.k12.tr/


 
 

 

 

▪ Banka havalesi dışında, başta nakit olmak üzere hiçbir ödeme şekli kabul 
edilemeyecektir.  

▪ 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. 

 
Okul Ücretleri 
Peşin Ödeme  
Lise Eğitim Ücreti (KDV dahil)  : 108.000 TL 
Lise 5 Gün Yatılılık Ücreti (KDV dahil) : 52.000 TL 
Lise 7 Gün Yatılılık Ücreti (KDV dahil)  : 68.910 TL 
 
Taksitli Ödeme  
1. Taksit  31.07.2020  13.500 TL 
2. Taksit  13.10.2020  13.500 TL  
3. Taksit  16.11.2020  13.500 TL 
4. Taksit  16.12.2020  13.500 TL 
5. Taksit  12.01.2021  13.500 TL  
6. Taksit  15.02.2021  13.500 TL  
7. Taksit  15.03.2021  13.500 TL  
8. Taksit  13.04.2021  13.500 TL 
Toplam:     108.000 TL 
 

                      5 Gün Yatılı         7 Gün Yatılı 
1.Taksit          13.10.2020   7.600 TL             10.110 TL 
2.Taksit           16.11.2020   7.400 TL   9.800 TL 
3.Taksit           15.12.2020  7.400 TL   9.800 TL 
4.Taksit           12.01.2021   7.400 TL   9.800 TL 
5.Taksit           15.02.2021   7.400 TL   9.800 TL 
6.Taksit           15.03.2021  7.400 TL  9.800 TL 
7.Taksit           13.04.2021  7.400 TL   9.800 TL 
Toplam:     52.000 TL   68.910 TL 
 
Ödeme Seçenekleri 
Peşin Ödeme 
KDV dahil eğitim ücretinin tamamını aşağıda bilgileri bulunan hesaba yatırınız: 

 
Alıcı Unvanı : Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu Ortaokulu ve Lisesi İktisadi İşletmesi 
Banka   : Yapı Kredi Bankası 
Şube  : Suadiye Şubesi (Şube Kodu:933) 
IBAN  : TR150006701000000029244455 
Hesap No : 29244455 
Açıklama : Öğrenci T.C. Kimlik No, Öğrenci Adı – Soyadı 
 

 
Taksitli Ödeme 
▪ Velilerimiz, kayıt tarihlerinde okulumuz içerisinde bulunacak Yapı Kredi müşteri 

temsilcilerine veya herhangi bir Yapı Kredi Bankası Şubesine şahsen müracaat edebilir. 
▪ Banka görevlisine Öğrenci T.C. Kimlik Numarasını ileterek, “Koç Okulu Taksitli Eğitim 

Ödemesi Sözleşmesi” yapacağını bildirmesi gerekmektedir. Bu işlemin ardından, ödeme 
planını görebilirsiniz. 



 
 

 

 

▪ Bu ödeme planı ile birlikte “Bireysel Müşteri Sözleşmesi” 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. 

▪ Yapı Kredi Bankası müşterisi olan velilerimiz, kayıt tarihlerinde okulda bulunan müşteri 
temsilcileri aracılığıyla işlemlerin gerçekleştirilememesi veya şubeye gitmek için gerekli 
sürenin olmaması halinde; taksitli ödeme (Taksitli Eğitim Sistemi Talimat) işlemlerini şubeye 
gitmeden mobil onay ile online olarak yapabilirler. 

▪ Velilerimizin Yapı Kredi Bankası web sitesinden   
o Bireysel Bankacılık> Ödemeler ve Hizmetler> Taksitli Eğitim Sistemi üzerinden 

başvurusunu yaparak onay alması;  
o Ardından banka şubesini arayarak; siz telefondayken şube görevlisinin sözleşmeleri 

mobil onaya göndermesi ve mobil onay tamamlandıktan sonra işlem kaydının 
gerçekleştiği bilgisini size vermesi ile Mali Kayıt İşlemi online olarak tamamlanmış 
olacaktır.  

▪ Taksitli ödeme seçeneğini kullanacak olan velilerimizin Yapı Kredi Bankası müşterisi olması 
gerekmektedir. Bu bağlantı aracılığıyla şubeye gitmeden Yapı Kredi Mobil ile müşteri olma 
süreci detaylarına ulaşabilirsiniz.  

▪ 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 (ikametgâh) veya son 3 ay içinde adınıza düzenlenmiş bir elektrik, 
su, doğalgaz ya da telefon faturanızın aslını banka yetkililerine iletmeniz gerekmektedir. 
Yapı Kredi Bankası’nda hesabınız yok ise hesap açılışı sırasında da bu belgeleri iletmeniz 
gerekecektir. 

▪ Mali Kayıt İşlemlerinizi şubeye giderek tamamladığınızda 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.  

 
İletişim 
▪ Sorularınız için Koç Okulu Lise Öğrenci İşleri’ne 0216 585 62 00’dan 6216 ve 6459 dahili 

numaralarından ulaşabilir, ogrenciisleriL@koc.k12.tr adresine e-posta atabilirsiniz. 
 

  

https://www.yapikredi.com.tr/
https://www.yapikredi.com.tr/
https://www.yapikredi.com.tr/sinirsiz-bankacilik/yapi-kredi-mobil-ile-aninda-yapi-kredili-olun
mailto:ogrenciisleriL@koc.k12.tr


 
 

 

 

VKV Koç Özel Lisesi 
Türkçe Nakil Sınavı Konuları 

 
VKV Koç Okulu 9. Sınıf nakil sınavı, VKV Koç Lisesinde okumak isteyen öğrencilerin okuma, anlama, 
yazma, dili kullanma, analiz ve değerlendirme becerilerini ölçmek için yapılmaktadır.   
 
▪ Okuma-Anlama Becerisi: 

o Şiir, öykü, roman, bilgilendirici (öğretici) türlerindeki bir metnin yazılma amacını anlama.  
o Okuduğu bir metinde konu, tema, ana fikir ve yan fikirleri bulma. 
o Metinde geçen deyim, atasözü, özdeyiş ve çeşitli kelime gruplarının metne katkısını 

açıklama. 
o Metindeki benzetme, kişileştirme, mecaz, tezat, abartma söz sanatlarını bulma ve 

açıklama. 
o Metindeki anlatıcı, kişiler, zaman, mekân ve olayları anlama ve/veya çözümleme. 
o Metindeki anlatım biçimlerini ve düşünceyi geliştirme yollarını anlama. 
o Karikatür, resim, fotoğraf gibi görsel unsurlardaki anlamı çözümleme. 
o Yazarın bakış açısını; öznel, eleştirel, alaycı ya da nesnel tavrını anlama. 

 
▪ Yazma Becerisi:  

o Seçilen bir konuda planlı bir yazı yazma. 
o Yazısını tema, konu, ana fikir ve yardımcı fikirlere dayandırarak yazma.  
o Konuya ve amaca uygun anlatım teknikleri ve düşünceyi geliştirme yollarını kullanma. 
o İyi bir anlatımda bulunması gereken açıklık, duruluk, yalınlık, akıcılık, bütünlük ve tutarlılık 

ilkelerine bağlı kalarak yazı yazma. 
o Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek yazma. 

 
▪ Söz Varlığı (Dil) Becerisi: 

o Okuduğu bir cümlenin ögelerini bulma. 
o Okuduğu bir metinde sözcük türlerini bulma. 
o Okuduğu bir metinde sıfat tamlamaları ve isim tamlamalarını bulma. 
o Noktalama işaretlerini ve yazım kurallarını doğru kullanma.  

 
 
  



 
 

 

 

VKV Koç Özel Lisesi 
Türkçe Nakil Sınavı Soru Örnekleri  

 
Aşağıdaki sorular sadece örnek olarak verilmiştir. Sınav soruları, sınav konuları listesinden 
hareketle, seçilen metinlerin özellikleri doğrultusunda hazırlanmaktadır.  
 
▪ Okuma-Anlama Bölümü: 

o Sınav kâğıdında bir şiir/metin verilir. Öğrenciden ilgili şiir/metin doğrultusunda çeşitli 
soruları cevaplaması beklenir.  

o Aşağıda örnek sorular sunulmuştur. 
 

Verilen şiirde, şiir kişisi doğayla ilgili hangi gerçekleri fark etmiştir?  
Verilen şiirde, şiir kişisi kime ve niçin seslenmektedir?  
Verilen metindeki eleştirilerden ikisini metinden örnekleyerek açıklayınız.  
Verilen metinde altı çizili söz gruplarını metinden hareket ederek açıklayınız.   
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarından ikisini bulup metinden örnekleyiniz.  

 
▪ Yazma Bölümü: 

o Sınav kâğıdında aşağıda örnekleri yer alan farklı konular (söylem, metin, şiir, karikatür, 
fotoğraf, vb.) verilir. Öğrenciden bunlardan birini seçerek seçtiği konunun iletisini 
yorumlayan 150-200 sözcüklük bir paragraf yazması beklenir.  

o Aşağıda örnek konular verilmiştir.  
 

A) “Hareket etmezseniz zincirlerinizi fark edemezsiniz.” TOLSTOY sözünden hareketle 
bir paragraf yazınız.  
 

B) “Beni beklemişler kardeşçiğim 
       Beni bu ağaçlar, nehirler, gökyüzü 
       Geleyim anlatayım diye bir gün kendilerini 
       Bir kere girdikten sonra şiirlerime 
       Bilmişler bir daha ölmeyeceklerini”  
                                                              İLHAN BERK 

 
Yukarıdaki dizelerde sanatın işlevine dair görüşler dile getirilmiştir. Bunları da dikkate 
alarak sanatın işlevini anlatan bir paragraf yazınız. 
 
C) Aşağıdaki karikatürün iletisinden hareketle bir paragraf yazınız.  
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