
 
 

TED ATAKENT KOLEJİ ÖZEL LİSESİ 
BAHÇEŞEHİR KAMPÜSÜ 

 
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

LİSE HAZIRLIK SINIFI KAYIT ESASLARI 
 

2020-2021 eğitim öğretim yılında okulumuzda eğitim almak isteyen TED Atakent Koleji Özel 

Ortaokulu mezunları ile okulumuza kayıt olmak isteyen öğrenciler LGS sonuçları açıklandıktan 

sonra aşağıdaki tabloda belirtilen burs oranı ile kontenjan dahilinde okulumuza kayıt 

yaptırabilirler.   

 

 
TED ATAKENT KOLEJİ BAHÇEŞEHİR KAMPÜSÜ LİSE BURS DAĞILIMI 

 
 

 
*Belirlenen dilimlerin altında yer alan öğrencilerimiz de bilgi almak için okulumuza müracaat 
edebilirler. 
 

BURS ORANI (%) TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİM (%)* KONTENJAN 

100 0,01 

Tüm başvurular 
değerlendirilecektir 

75 0,02-0,99 30 

60 1-1,99 30 

40 2-2,99 40 

30 3-3,99 

Başvurular kontenjan 

dahilinde 

değerlendirilecektir 

20 4-5,99 

Başvurular kontenjan 

dahilinde 

değerlendirilecektir 

10 6-11,99 

Başvurular kontenjan 

dahilinde 

değerlendirilecektir 



 
Kayıt Süreci Esasları:  
 

 TED Atakent Koleji Özel Lisesi Bahçeşehir Kampüsümüz için kontenjan dahilinde 
öğrenci alınacaktır.  

 

 16 Temmuz 2020 Perşembe günü LGS sonuçlarının açıklanmasını takiben kayıtlarımız 
başlayacaktır.  
 

 Kesin kayıtlarımız MÜRACAAT ÖNCELİĞİNE GÖRE ve AÇIKLANAN KONTENJAN 

dahilinde yapılacaktır. LGS sonuçlarının açıklanmasını takiben belirlenecek olan tarihte 

KESİN KAYIT yaptırmayan öğrenci, bulunduğu yüzdelik dilimindeki burs hakkını 

kaybedecektir.  

 

 Kesin kayıt süresinin kısıtlı olması sebebiyle aday öğrencilerin mağdur olmaması için 

velilerin okula gelerek durumu yakından takip etmeleri gerekmektedir.  

 

 Puanların eşit olması durumunda, doğum tarihine göre yaşı küçük olan öğrenciye 
öncelik verilecektir.  

 

 Aday öğrenciler “Liseye Geçiş Komisyonu” ve “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi” 
tarafından mülakata alınır. Bu nedenle kesin kayıt için öğrencinin de okulda bulunması 
gerekmektedir. Öğrencinin akademik durumu, davranış ve sosyal gelişimi komisyon 
tarafından değerlendirilir.  
 

 Öğrencinin okul kaydı Liseye Geçiş Komisyonunun değerlendirmesi ve PDR 
mülakatının sonucuna göre kesinleşir. 
 

 Kesin kayıt yaptıran öğrenciler için İngilizce Yeterlilik Sınavı 13 Ağustos 2020 
Perşembe günü 10.00-12.30 arasında yapılacaktır.  
 
 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

• Öğrenciye ait 6 adet vesikalık fotoğraf. 

• Veliye ait 2 adet vesikalık fotoğraf. 

• Öğrencinin, annenin ve babanın kimlik fotokopileri. 

• Öğrencinin kan grubu karnesi/kartı fotokopisi. 

• Anne baba ayrı ise öğrencinin velayetini gösterir mahkeme tutanağı örneği. 

 

 


