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Önemli Bilgilendirme
-

Bu kılavuzda yer alan planlamalar mevcut koşullar ve duyurular dikkate alınarak yapılmıştır.
MEB tarafından yapılacak güncel açıklama ve bilgilendirmeler doğrultusunda değişebilir.

Kayıt Süreci
-

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Merkezi Sınav 06 Haziran 2021 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Liseye öğrenci kayıt kabul işlemleri, taban puan ilanı ve ilan edilen kayıt
takvimi çerçevesinde ön kayıt - kesin kayıt sistemiyle yapılır.

-

Okulumuzun yerleştirme puanı Milli Eğitim Bakanlığınca hesaplanacak Merkezi Sınav Puanıdır.
Herhangi bir dönemde; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından puanların değiştirilmesi durumunda,
yerleştirmelerde Bakanlığın yayımlayacağı son puanlar geçerli olacaktır.

Okula Başvuru Şartları
-

Yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, adayın Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan 8. sınıf
Merkezi Sınava katılmış, sınavının geçerli sayılmış ve okula başvuruda bulunmuş olması
gerekir. Okulun açıkladığı taban puana eşit veya üzerinde puan almış her aday başvuruda
bulunabilir.

-

VKV Koç Özel Lisesi Hazırlık Sınıfına MEB tarafından yapılan Lise Geçiş Sınav sonucu oluşan
MSP ile ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

-

Öğrencinin kayıt olabilmesi için MSP’sini gösteren resmi sınav belgesinin ibraz edilmesi
gerekmektedir.

Kayıtlarla İlgili Esaslar
-

Okulumuz, kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden
talepte bulunabilir.

-

Kayıtlar, okulumuzun Kayıt Kabul Komisyonu tarafından yürütülür. Komisyon okulumuz
tarafından oluşturulur. Bu komisyonda, Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı ve kayıtlardan sorumlu
bir Öğrenci İşleri Uzmanı bulunur. Kayıtlar sırasında yapılan tüm iş ve işlemler Komisyon
tarafından tutanak altına alınır.

-

Ön kayıtlar web sitemiz http://lgs.koc.k12.tr adresinden yapılır. Kayıt tarih ve saatleri “Koç
Okulu 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Lise Hazırlık Sınıfı Kayıt Takvimi”nde ilan edilir.
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-

Kayıt yapılabilmesi için velilerin öğrenciye ait fotoğraflı nüfus cüzdanı, Merkezi Sınav Puanı
Sonuç Belgesi ve öğrencinin Ortaokul sınıflarına ait ağırlıklı yıl sonu puanlarını gösterir e-okul
belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

-

Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda ilk olarak Ortaokul Başarı Puanı
(OBP), eşitliğin devam etmesi durumunda sırasıyla; 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı, 7. Sınıf Yıl
Sonu Başarı Puanı, 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı, 5. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı yüksek olan
öğrenciye öncelik verilir. Buna rağmen eşitliğin bozulmaması halinde yaşı küçük olan öğrenciye
öncelik verilir. Eşitlik hâlâ bozulmazsa kayıt hakkı kazanacak öğrenci kura ile belirlenir.

-

Kesin kayıtlar öğrenci velisi tarafından Lise binamızda, Kayıt Takviminde ilan edilen tarih ve
saatlerde yapılır.

-

Pandemi koşulları sebebiyle kesin kayıt işlemi yapmak üzere okula sadece bir veli kabul
edilecektir. Kesin kayıt için gelecek velinin HES kodu ve mutlaka sağlık için maske, sosyal
mesafe, vb. koruyucu önlemleri alması beklenmektedir. Kampüs girişinde ateş ölçümü
yapılacaktır. Okulumuzun genel temizliği, hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri düzenli aralıklarla
yapılmaktadır. Kayıt için gelen velilerin kendilerine belirlenen alanlarda sosyal mesafeyi
koruyarak işlemlerini yapmaları beklenmektedir.

-

Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için tüm sözleşmelerin imza altına alınmış olması, tüm
belgelerin eksiksiz teslim edilmesi ve mali kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

-

Kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebeple eğitim-öğretim yılına başlamadan önce veya sonra
kaydını alan öğrencilerin ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin
İadesi” maddesi hükümlerine göre yapılır.
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 56-3(a)
“Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel
eğitim okulu, orta öğretim okullarında öğretim yılı başlamadan, sınavla öğrenci alan resmi
okulların 9. sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, okuldan ayrılanlara yıllık
ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık
ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı
iade edilir.”

-

Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine ilgili kayıt dönemindeki sıralama listesine göre
yeni öğrenci kaydı yapılır.

-

Kesin kayıt yapıldıktan sonra bir özel okuldan ayrılan öğrenciler, daha sonra aynı özel okula
başvuruda bulunamaz ve kayıt yaptıramazlar.

-

Serbest kayıt dönemi ön kayıt bitiş saatinde açık kontenjan varsa sıralama listesine göre
kontenjan dahilinde yeni öğrenci kaydı yapılabilir.

-

Ön kayıt işlemi sadece yapıldığı kayıt dönemi için geçerlidir.
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-

Okul, bu kılavuzda belirtilen Hazırlık Sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan
düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
-

Öğrencinin yeni çekilmiş ve arkasına ismi yazılmış 2 adet vesikalık fotoğrafı

-

Öğrencinin Merkezi Sınav Sonuç Bilgilerini gösterir belge

-

E-okuldan alınmış, ortaokul sınıfları yıl sonu ağırlıklı not ortalamalarını gösterir belge

-

Öğrencinin TC.Kimlik no’lu nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi

-

Anne-Babanın TC.Kimlik no’lu nüfus cüzdan fotokopileri

-

Anne-Baba ayrı ise velayet belgesi fotokopisi

Kesin Kayıt İçin Gerekli Bilgiler
-

Anne Baba kimlik, iletişim vb. bilgileri

-

Acil/Afet durumlarında ulaşmak üzere üç kişinin iletişim bilgileri

-

Öğrencinin sağlık bilgileri

-

Rehberlik öğrenci tanıma bilgileri (Rehberlik Öğrenci Tanıma Formu)

-

Öğrencinin ikinci yabancı dil tercihi (Almanca, Fransızca, İspanyolca)

-

Görsel Sanatlar/Müzik ders tercihi
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1. Ön Kayıt - Kesin Kayıt Dönemi
-

30 Haziran Çarşamba 09.00’da 1. Ön Kayıt Taban Puanı http://lgs.koc.k12.tr adresinde
duyurulur.

-

01 – 05 Temmuz tarihleri arasında http://lgs.koc.k12.tr web sitesi üzerinden 1. Ön Kayıt
başvuruları alınır.

-

Başvuru için aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir:
o

Merkezi Sınav Puanı Sonuç Belgesi

o

Öğrenciye ait fotoğraflı nüfus cüzdanı,

o

Öğrencinin Ortaokul sınıflarına ait ağırlıklı yıl sonu puanlarını gösterir e-okul
belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

-

Aynı belgeler kesin kayıt için geldiklerinde de getirilmelidir.

-

1. Ön Kayıt Başvuruları 05 Temmuz Pazartesi 17.00’de sona erer.

-

05 Temmuz Pazartesi 20.00’de 1. Ön Kayıt listesi http://lgs.koc.k12.tr adresinde ilan edilir.

-

Asil listede yer alan ve burs almaya hak kazanan öğrenci velilerine e-posta veya telefon ile
bilgi verilir. Velilerin 06 Temmuz Salı 10.00’a kadar kayıt kararlarına ilişkin yazılı bilgiyi
okulumuz Öğrenci İşleri’ne e-posta ile ulaştırmaları gerekmektedir. Kesin kayıt ile ilgili yazılı
bildirim yapılmaması durumunda, burs hakkı bir sonraki adaya devredilir ve burs bekleyen
sıradaki adaya bilgi verilir. Burs hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayacak öğrenci
velilerimizin bekleyen diğer adayları da düşünerek, bilgilendirmede bulunma konusunda
hassas davranmalarını önemle rica ederiz.

-

06 Temmuz Salı 09.00-19.00 saatleri arasında Lise Öğrenci İşlerinde asil kayıt listesinin kesin
kayıtları yapılır.

-

Aynı gün 20.00’de http://lgs.koc.k12.tr adresinde açık kontenjan sayısı ilan edilir.

-

07 Temmuz Çarşamba 09.00’da yedek kayıt listesi okulumuz Lise Binası giriş katındaki Sevgi
Gönül Öğrenci Merkezi'nde (Piramid) puan sıralaması esas alınarak okunur ve 09.00 itibariyle
orada bulunanların kontenjan dahilinde kesin kayıt hakkı oluşur. Aynı gün içinde kesin kayıt
işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Saat 09.00’da salonda bulunmanız için okulumuz
ana giriş kapısından (Güvenlik) en geç 08.30’da giriş yapmanız gerekmektedir. Kesin kayıt
hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayacak velilerimizin, bekleyen diğer adayları da
düşünerek bilgilendirmede bulunma konusunda hassas davranmalarını önemle rica
ederiz.

-

Aynı gün içerisinde kontenjanda açık olması durumunda, 09.00’da Sevgi Gönül Öğrenci
Merkezinde oluşturulan tutanakta adı bulunan adaylar yedek kayıt listesi sırası esas alınarak
kesin kayıt hakkı kazanır.
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2. Ön Kayıt - Kesin Kayıt Dönemi
-

07 Temmuz Çarşamba en geç 21.00’de açık kontenjan olması durumunda 2. Ön Kayıt Taban
Puanı http://lgs.koc.k12.tr adresinde duyurulur.

-

07-08 Temmuz tarihleri arasında http://lgs.koc.k12.tr web sitesi üzerinden 2. Ön Kayıt
başvuruları alınır.

-

Başvuru için aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir:
o

Merkezi Sınav Puanı Sonuç Belgesi

o

Öğrenciye ait fotoğraflı nüfus cüzdanı

o

Öğrencinin Ortaokul sınıflarına ait ağırlıklı yıl sonu puanlarını gösterir e-okul
belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

-

Aynı belgeler kesin kayıt için gelindiğinde de getirilmelidir.

-

2. Ön Kayıt Başvuruları 08 Temmuz Perşembe 17.00’de sona erer.

-

08 Temmuz Perşembe en geç 20.00’de 2. Ön Kayıt listesi http://lgs.koc.k12.tr adresinde
ilan edilir.

-

09 Temmuz Cuma 09.00-14.30 saatleri arasında Lise Öğrenci İşlerinde asil kayıt listesinin
kesin kayıtları yapılır.

-

Aynı gün 15.00’de http://lgs.koc.k12.tr adresinde açık kontenjan sayısı ilan edilir.

-

09 Temmuz Cuma 15.00’de yedek kayıt listesi okulumuz Sevgi Gönül Öğrenci Merkezinde
puan sıralaması esas alınarak okunur ve 15.00 itibariyle orada bulunanların kontenjan dahilinde
kesin kayıt hakkı oluşur. Aynı gün içinde kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.
Saat 15.00’de salonda bulunmanız için okulumuz ana giriş kapısından (Güvenlik) en geç
14.30’da giriş yapmanız gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt
yaptırmayacak velilerimizin bekleyen diğer adayları da düşünerek, bilgilendirmede
bulunma konusunda hassas davranmalarını önemle rica ederiz.

-

Aynı gün içerisinde kontenjanda açık olması durumunda, 15.00’de Sevgi Gönül Öğrenci
Merkezinde oluşturulan tutanakta adı bulunan adaylar yedek kayıt listesi sırası esas alınarak
kesin kayıt hakkı kazanır.
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3. Ön Kayıt - Kesin Kayıt Dönemi (Serbest Kayıt Dönemi)
-

09 Temmuz Cuma en geç 21.00’de açık kontenjan olması durumunda 3. Ön Kayıt Taban
Puanı http://lgs.koc.k12.tr adresinde duyurulur.

-

09-12 Temmuz tarihleri arasında http://lgs.koc.k12.tr web sitesi üzerinden 3. Ön Kayıt
başvuruları alınır.
Başvuru için aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir:
o

Merkezi Sınav Puanı Sonuç Belgesi

o

Öğrenciye ait fotoğraflı nüfus cüzdanı,

o

Öğrencinin Ortaokul sınıflarına ait ağırlıklı yıl sonu puanlarını gösterir e-okul
belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Aynı belgeler kesin kayıt için geldiklerinde de getirilmelidir.
-

3. Ön Kayıt Başvuruları 12 Temmuz Pazartesi 12.00’de sona erer.

-

12 Temmuz Pazartesi 12.30’da 3. Ön Kayıt listesi http://lgs.koc.k12.tr adresinde ilan edilir.

-

12 Temmuz Pazartesi 13.00-15.00 saatleri arasında Lise Öğrenci İşlerinde asil kayıt listesinin
kesin kayıtları yapılır.

-

Aynı gün en geç 15.00’de http://lgs.koc.k12.tr adresinde açık kontenjan sayısı ilan edilir.

-

12 Temmuz Pazartesi 15.00’de yedek kayıt listesi okulumuz Sevgi Gönül Öğrenci
Merkezinde puan sıralaması esas alınarak okunur ve 15.00 itibariyle orada bulunanların
kontenjan dahilinde kesin kayıt hakkı oluşur. Aynı gün içinde kesin kayıt işlemlerinin
tamamlanması gerekmektedir. Saat 15.00’de salonda bulunmanız için okulumuz ana giriş
kapısından (Güvenlik) en geç 14.30’da giriş yapmanız gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı elde
ettiği halde kayıt yaptırmayacak velilerimizin bekleyen diğer adayları da düşünerek,
bilgilendirmede bulunma konusunda hassas davranmalarını önemle rica ederiz.

-

Aynı gün içerisinde kontenjanda açık olması durumunda, 15.00’de Sevgi Gönül Öğrenci
Merkezinde oluşturulan tutanakta adı bulunan adaylar yedek kayıt listesi sırası esas alınarak
kesin kayıt hakkı kazanır.
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4. Ön Kayıt - Kesin Kayıt Dönemi (Serbest Kayıt Dönemi)
-

12 Temmuz Pazartesi 21.00’de açık kontenjan olması durumunda 4. Ön Kayıt Taban Puanı
http://lgs.koc.k12.tr adresinde duyurulur.

-

12-13 Temmuz tarihleri arasında http://lgs.koc.k12.tr web sitesi üzerinden 4. Ön Kayıt
başvuruları alınır.

-

Başvuru için aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir:
o

Merkezi Sınav Puanı Sonuç Belgesi

o

Öğrenciye ait fotoğraflı nüfus cüzdanı

o

Öğrencinin Ortaokul sınıflarına ait ağırlıklı yıl sonu puanlarını gösterir e-okul
belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

-

Aynı belgeler kesin kayıt için geldiklerinde de getirilmelidir.

-

4. Ön Kayıt Başvuruları 13 Temmuz Salı 12.00’de sona erer.

-

13 Temmuz Salı 12.30’da 4. Ön Kayıt listesi http://lgs.koc.k12.tr adresinde ilan edilir.

-

13 Temmuz Salı 13.00-15.00 saatleri arasında Lise Öğrenci İşlerinde asil kayıt listesinin kesin
kayıtları yapılır.

-

Aynı gün 15.00’de http://lgs.koc.k12.tr adresinde açık kontenjan sayısı ilan edilir.

-

13 Temmuz Salı 15.00’de yedek kayıt listesi okulumuz Sevgi Gönül Öğrenci Merkezinde
puan sıralaması esas alınarak okunur ve 15.00 itibariyle orada bulunanların kontenjan dahilinde
kesin kayıt hakkı oluşur. Aynı gün içinde kesin kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.
Saat 15.00’de salonda bulunmanız için okulumuz ana giriş kapısından (Güvenlik) en geç
14.30’da giriş yapmanız gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt
yaptırmayacak velilerimizin bekleyen diğer adayları da düşünerek, bilgilendirmede
bulunma konusunda hassas davranmalarını önemle rica ederiz.

-

Aynı gün içerisinde kontenjanda açık olması durumunda, 15.00’de Sevgi Gönül Öğrenci
Merkezinde oluşturulan tutanakta adı bulunan adaylar yedek kayıt listesi sırası esas alınarak
kesin kayıt hakkı kazanır.
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5. Ön Kayıt - Kesin Kayıt Dönemi (Serbest Kayıt Dönemi)
-

13 Temmuz Salı en geç 21.00’de açık kontenjan olması durumunda 5. Ön Kayıt Taban Puanı
http://lgs.koc.k12.tr adresinde duyurulur.

-

13-14 Temmuz tarihleri arasında http://lgs.koc.k12.tr web sitesi üzerinden 5. Ön Kayıt
başvuruları alınır.

-

Başvuru için aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir:
o

Merkezi Sınav Puanı Sonuç Belgesi

o

Öğrenciye ait fotoğraflı nüfus cüzdanı,

o

Öğrencinin Ortaokul sınıflarına ait ağırlıklı yıl sonu puanlarını gösterir e-okul
belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

-

Aynı belgeler kesin kayıt için geldiklerinde de getirilmelidir.

-

5. Ön Kayıt Başvuruları 14 Temmuz Çarşamba 12.00’de sona erer.

-

14 Temmuz Çarşamba 12.30’da 5. Ön Kayıt listesi http://lgs.koc.k12.tr adresinde ilan edilir.

-

14 Temmuz Çarşamba 13.00-15.00 saatleri arasında Lise Öğrenci İşleri’nde asil kayıt
listesinin kesin kayıtları yapılır.

-

Aynı gün 15.00’de http://lgs.koc.k12.tr adresinde açık kontenjan sayısı ilan edilir.

-

14 Temmuz Çarşamba 15.00’de yedek kayıt listesi okulumuz Sevgi Gönül Öğrenci
Merkezinde puan sıralaması esas alınarak okunur ve 15.00 itibariyle orada bulunanların
kontenjan dahilinde kesin kayıt hakkı oluşur. Aynı gün içinde kesin kayıt işlemlerinin
tamamlanması gerekmektedir. Saat 15.00’de salonda bulunmanız için okulumuz ana giriş
kapısından (Güvenlik) en geç 14.30’da giriş yapmanız gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı elde
ettiği halde kayıt yaptırmayacak velilerimizin bekleyen diğer adayları da düşünerek,
bilgilendirmede bulunma konusunda hassas davranmalarını önemle rica ederiz.

-

Aynı gün içerisinde kontenjanda açık olması durumunda, 15.00’de Sevgi Gönül Öğrenci
Merkezinde oluşturulan tutanakta adı bulunan adaylar yedek kayıt listesi sırası esas alınarak
kesin kayıt hakkı kazanır.
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Nakil Dönemi
-

14 Temmuz Çarşamba 21.00’de açık kontenjan olması durumunda Nakil dönemi Taban
Puanı http://lgs.koc.k12.tr adresinde duyurulur.

-

Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde belirtilen koşullar
ve web sitesinde ilan edilecek esaslar çerçevesinde yapılır.
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