
 
TED ALİAĞA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 
             LİSE 9. SINIFA KAYIT KABUL KOŞULLARI  

 
 
 
 

 TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Ortaokulunu tamamlayan öğrencilerimiz herhangi bir disiplin 
cezaları bulunmaması ve okul idaresince herhangi bir olumsuzluk rapor edilmemesi 
durumunda TED Aliağa Koleji Vakfı Özel Lisesine doğrudan kayıt hakkı kazanırlar. İlk yıl 
için öğrencilerimize %10 devamlılık indirimi uygulanır. 

 9. Sınıflara kontenjan dâhilinde öğrenci alımı, ilan edilecek tarihte uygulanan TED Okulları 
Giriş ve Bursluluk Sınavı sonuçlarına ve MEB Merkezi Sınav (LGS) sonuçlarına göre 
gerçekleşir. Sınava katılan aday öğrenciler ve okulumuz 8. Sınıf öğrencileri TED Okulları 
Giriş ve Bursluluk Sınavı veya MEB Merkezi Sınavı (LGS) sonuçlarına göre Vakıf Yönetim 
Kurulu kararı ile belirlenen kontenjan ve oranlarda başarı bursu alabilir. 
 

 Öncesinde sınıf tekrarı yapmış ya da kısa süreli uzaklaştırma cezası almış olan adayların 
kaydı yapılmaz.  
 

 Kayıt, sınav sonuçları esas alınarak ve okulumuz yönetici ve  PDR uzmanı ile yapılacak 
“Öğrenci-Veli Tanıma Görüşmesi” ile gerçekleşecektir. 

 İlan edilecek tarihte uygulanan giriş sınavına katılmayan adaylar için başvuru esnasında 
okula kayıt 

    kabul sınavı yapılır. Burs niteliği taşımaz.  
 
 Yurt dışından nakil olarak gelecek öğrencilerin kayıtları “Denklik Belgesi” ile yapılır. 

TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİM BURS ORANI 
% 0.01 - % 1 100% 
% 1,01 - % 3 75% 
% 3,01 - % 5 50% 
% 5,01 - % 10 25% 

% 10,01 - % 15 10% 
 

* Burslar başvuru sırasına göre kontenjan ile sınırlıdır.  Eğitim ve Öğretim Ücretini     
  kapsar. 

 

 
 
 
 
 
 

TED ALİAĞA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI 
9. SINIFA KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 Kayıt formu (Okul tarafından verilecektir.) 
 2 Adet Biyometrik Fotoğraf 
 Öğrenci Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 Anne-Baba Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge (Mali İşler Birimine teslim 

edilecektir.) 
  
 

Aday öğrenci kaydınızı; okulumuzu ziyaret ederek, 0232 616 82 82 numaralı telefonu 
arayarak ya da okul web sayfamızın “Kayıt Koşulları” bölümünde bulunan ‘ONLINE 
KAYIT FORMU' nu doldurarak yaptırabilirsiniz. 
 


