
 

 
 
 

TED ATAKENT KOLEJİ ÖZEL LİSESİ 
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

LİSE HAZIRLIK SINIFI - ESENYURT KAMPÜSÜ 
2021 KAYIT KILAVUZU 

 
 
 

İletişim adresi : Koza Mahallesi 1640. Sokak No:7 Esenyurt / İstanbul 

Telefon : +90 (212) 939 31 51 

Kayıtlar süresince e-posta : kayitesenyurt2021@tedatakent.k12.tr 
 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için lisemize; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan kayıt takvimi 
esas alınmak üzere; kontenjan dahilinde Merkezi Sınav (LGS) Puan üstünlüğüne göre öğrenci alınacaktır. 
Kayıt Süreç Takvimi MEB’den gelen yönergelere göre düzenlenecek olup süreçle ilgili güncel takvim 
aşağıdaki gibidir: 

mailto:kayitesenyurt2021@tedatakent.k12.tr


LGS SONUÇLARININ İLANI 30 Haziran 2021 

TABAN PUANI İLANI 1 Temmuz 2021 

 
1. KAYIT DÖNEMİ 

1-6 Temmuz 2021 tarihleri arası (Pazar 
günü hariç) 
Saat 09.00 – 17.00 

 
2. KAYIT DÖNEMİ 

7-14 Temmuz 2021 tarihleri arası (Pazar 
günü hariç) 
Saat 09.00 – 17.00 

 
YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ 

MEB’in Yerleştirmeye Esas Nakil 
Kılavuzu’nda yayımlayacağı tarihlere 
bağlıdır. 

HAZIRLIK SINIFI YETERLİLİK VE 9. SINIFA GEÇİŞ 
SINAVI 

27 Temmuz 2021 Salı 
Saat: 10.00-12.30 

 
 

*Herhangi bir nedenle kayıt takviminde değişiklik olması durumunda takvimimiz 
güncellenecektir. 

 
 
 
 

TED ATAKENT KOLEJİ ESENYURT KAMPÜSÜ LİSE BURS DAĞILIMI 
 

TABAN PUAN: 330  
 

BURS ORANI YÜZDELİK DİLİM 

100 0,01-0,05 

80 0,06 -0,99 

75 1,00– 1,99 

65 2,00 -2,49 

50 2,50 -3, 00 

40 3,01 – 3,99 

30 4,00 – 4,99 

20 5,00 -7,00 

0 7,01-14,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kayıt Süreci Esasları: 
 
 

• 30 Haziran 2021 Çarşamba günü LGS sonuçlarının açıklanmasını takiben taban puanımız ilan 
edilerek kayıtlarımız başlayacaktır. 

 
• TED Atakent Koleji Özel Ortaokulu mezunlarına, sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben 

belirlenecek zaman aralığında başvuru sırasında öncelik verilecektir. 
 

• LGS sonuçlarının açıklanmasını takiben belirtilecek tarih ve zaman aralığında KESİN KAYIT 
yaptırmayan öğrenci kayıt 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. 

 
• Öğrencinin okul kaydı Liseye Geçiş Komisyonunun değerlendirmesi ve PDR mülakatının 

sonucuna göre kesinleşir. Akademik, PDR ve disiplin açısından yeterli olmadığı düşünülen 
öğrenciler için komisyonun liseye kayıt almama yetkisi mevcuttur. 

 
• Kesin kayıt yaptıran öğrenciler için Hazırlık Sınıf Yeterlilik (İngilizce ve Türkçe) Sınavı 27 

Temmuz 2021 Salı günü 10.00-12.30 arasında yapılacaktır. Sınavda başarılı olan öğrencilerin 
kayıtları 9. Sınıfa alınacaktır. 

 
 

Kesin Kayıt Dönemi: 
 

• Okulumuz, kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden 

talepte bulunabilir. Kayıt dönemleri sonunda kesin kayıt işlemleri gerçekleşen 

öğrencilerin isimler, puanları ve yüzdelik dilimleri listelenebilir. 

 

• 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. 

 

• Kesin kayıt işleminin tamamlanması için kayıtla ilgili sözleşmelerin imzalanmış olması 

gereklidir. Belgeler öğrenci işleri tarafından kontrol edilir. Muhasebe işlemlerinin 

tamamlanmasını takiben kesin kayıt işlemi gerçekleştirilmiş olur. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

 

https://www.tedatakent.k12.tr/kayit/kayit-kosullari-2020-2021/
https://www.tedatakent.k12.tr/kayit/kayit-kosullari-2020-2021/


• Kesin kayıt yapıldığı halde okul eğitim-öğretim yılına başlamadan önce veya sonra kaydını 

alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin iadesi” 

maddesi hükümlerine göre yapılır. 

 

Yerleştirmeye Esas Nakil Dönemi: 
 
 

• Yerleştirmeye Esas Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, MEB Yerleştirmeye Esas nakil 

Yönetmeliği doğrultusunda Okul Kayıt Kabul Komisyonu’nun belirleyeceği esaslara göre 

yapılır. 

 
 
 

* Salgın süreci nedeniyle, okullarda alınan sağlık ve hijyen önlemleri gereğince kurumumuzun 
fiziki şartları doğrultusunda, sosyal mesafe ilkesine uymak koşuluyla kesin kayıt işlemleri yapılacaktır. 
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