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ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ KAYIT TAKVİMİ 

TABAN PUAN İLANI 25 HAZİRAN 2019 SALI 

TANITIM TOPLANTISI 

29 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ  

Toplantıya katılım için okulun internet sitesi 
üzerinden başvuru yapılacaktır. 26 ve 27 
Haziran tüm gün ve 28 Haziran günü saat 
12.00’ye kadar yapılabilir. 

(Detaylar Kayıt Kılavuzunda bulunmaktadır.) 

I. Oturum: 10.00 - 12.30 

II. Oturum: 15.00 - 17.30 

(İlan edilen taban puanı tutan öğrenci ve 
velileri, okulun internet sitesi üzerinden başvuru 
yapmış olmaları kaydıyla, tanıtım toplantısına 
katılacaklardır) 

1. ÖN KAYIT DÖNEMİ 

26 HAZİRAN- 1 TEMMUZ 2019 

Ön kayıt 1 TEMMUZ 2019 Pazartesi saat 
13.00’de biter (yatılı programımız nedeniyle, 
ön kaydımız özel okullar olarak belirlenen 
saatten daha önce bitecektir) 

ASİL VE YEDEK LİSTELERİN İLANI 1 TEMMUZ 2019 Pazartesi saat 20.00 

1. KESİN KAYIT DÖNEMİ 

(ASİL LİSTE) 

ASİL LİSTE KAYIT- 2 TEMMUZ 2019 SALI 

GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLER:  

Asil Liste Kesin Kayıt- saat 09.00- 17.00 

YATILI ÖĞRENCİLER 

● Asil Listede: Asil Yurt Kontenjanında olan 
öğrencilerin kaydı saat 09.00- 13.30 

● Asil Listede: Yedek Yurt Kontenjanında 
olan öğrencilerin kaydı – saat 14.00- 17.00 

(Detaylar Kılavuzda 5.1’de açıklanmıştır) 

1. KESİN KAYIT DÖNEMİ 

(YEDEK LİSTE) 

YEDEK LİSTE KAYIT- 3 TEMMUZ 2019 
ÇARŞAMBA  

Saat 09.00 (isim okuma) 

(Robert Kolej Maze Tören Alanı)  

Saat 09.00’da kampüs kapıları girişe 
kapanacaktır.   

(Detaylar Kılavuzda 5.1’de açıklanmıştır.) 
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(Kontenjan dolmaması koşulu ile) 

2. KAYIT DÖNEMİ TABAN PUAN 
İLANI  

3 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA- saat 20.00 

2. ÖN KAYIT DÖNEMİ 
4 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE -saat 08.00- 
17.00 

2. KAYIT DÖNEMİ ASİL VE YEDEK 
LİSTELERİN İLANI 

4 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE- saat 20.00 

2.  KESİN KAYIT DÖNEMİ 

5 TEMMUZ 2019 CUMA saat 09.00- 17.00 

 

GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLER; 

● Asil Liste Kesin Kayıt- 09.00- 15.00 
● Yedek Liste Kayıt- 15.00- 17.00 
 

YATILI ÖĞRENCİLER (Yurtta kontenjan 
olması durumunda) 

● Asil Listede, Asil Yurt Kontenjanında Olan 
Öğrencilerin Kaydı-09.00- 13.00 

● Asil Listede, Yedek Yurt Kontenjanında 
Olan Öğrencilerin Kaydı – 13.30 

(Detaylar Kılavuzda 5.2’de açıklanmıştır) 

(Kontenjan dolmaması koşulu ile) 

3. KAYIT DÖNEMİ TABAN PUAN 
İLANI  

5 TEMMUZ 2019 CUMA- saat 20.00 

3. ÖN KAYIT DÖNEMİ 
8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ -saat 08.00- 
17.00 

3.  KESİN KAYIT DÖNEMİ 

9 TEMMUZ 2019 SALI saat 09.00- 17.00 

GÜNDÜZLÜ ÖĞRENCİLER; 

● Asil Liste Kesin Kayıt- 09.00- 15.00 
● Yedek Liste Kayıt- 15.00- 17.00 
 

YATILI ÖĞRENCİLER (Yurtta kontenjan 
olması durumunda) 

● Asil Listede, Asil Yurt Kontenjanında Olan 
Öğrencilerin Kaydı-09.00- 13.00 

● Asil Listede, Yedek Yurt Kontenjanında 
Olan Öğrencilerin Kaydı – 13.30 

(Detaylar Kılavuzda 5.3’de açıklanmıştır) 
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(Kontenjan dolmaması koşulu ile) 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 

TABAN PUAN İLANI  

9 TEMMUZ 2019 SALI – saat 20.00 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ   

10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA 

● Ön Kayıt- saat 08.00- 12.00 
● Asil – Yedek Liste İlanı- saat 12.30 
● Asil Liste Kesin Kayıt- saat 13.00- 15.00 
● Yedek Liste Kayıt- saat 15.30- 17.00 
(Detaylar Kılavuzda 5.4’de açıklanmıştır) 

(Kontenjan dolmaması koşulu ile) 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 

TABAN PUAN İLANI 

10 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA – saat 20.00 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 

11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE  

● Ön Kayıt- saat 08.00- 12.00 
● Asil – Yedek Liste İlanı- saat 12.30 
● Asil Liste Kesin Kayıt- saat 13.00- 15.00 
● Yedek Liste Kayıt- saat 15.30- 17.00 
(Detaylar Kılavuzda 5.5’de açıklanmıştır) 

(Kontenjan dolmaması koşulu ile) 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 

TABAN PUAN İLANI 

11 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE – saat 20.00 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ  

12 TEMMUZ 2019 CUMA 

● Ön Kayıt- saat 08.00- 12.00 
● Asil – Yedek Liste İlanı- saat 12.30 
● Asil Liste Kesin Kayıt- saat 13.00- 15.00 
● Yedek Liste Kayıt- saat 15.30- 17.00 
(Detaylar Kılavuzda 5.6’da açıklanmıştır) 
 

• TABAN PUAN İLANI İLE OKULUN ÖN KAYIT DÖNEMİ BAŞLAR. 

• YEDEK LİSTE KESİN KAYITLARINDA KAPILAR KAPANDIKTAN SONRA 
OKULDA İŞLEME DEVAM EDENLERİN KAYIT İŞLEMLERİNE TAMAMLANA 
KADAR SAAT GÖZETMEKSİZİN DEVAM EDİLİR.   

• OKULLAR SERBEST KAYIT DÖNEMİNDE, ÖN KAYIT VE KESİN KAYIT 
SAATLERİNİ İNTERNET SİTELERİNDE BELİRTİR.  

• KAYIT ÇEKME DURUMUNDAN KAYNAKLANAN BOŞ KONTENJANLAR 
OKULLARIN İNTERNET SİTELERİNDE ANLIK İLAN EDİLİR.   

• KAYIT İŞLEMİNİN KESİNLEŞMESİ İÇİN ÖĞRENCİNİN RESMİ LİSELERE 
TERCİH YAPMAMASI GEREKMEKTEDİR.  

• ELEKTRONİK ORTAMDA ÖN KAYITLAR HAFTA SONU DA DEVAM EDEBİLİR. 
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1. LİSE GEÇİŞ SINAVI (LGS)  

 

Özel Amerikan Robert Lisesi, ilan ettiği kontenjan ile sınırlı olarak, Millî Eğitim 
Bakanlığınca yapılan Lise Geçiş Sınavı (Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim 
Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav) sonucu oluşan Merkezi Sınav Puanı (MSP) ile 
öğrenci alır. Kayıt-kabul işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kayıt 
takvimi içinde, Okulumuz tarafından ilan edilen kayıt takvimine göre yürütülür.  Kayıt 
kabul işlemleri taban puan ilanı, ön kayıt ve kesin kayıt yolu ile yapılır.  

2. OKULUMUZA BAŞVURU ŞARTLARI  

Adayın, yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, 8. sınıfta Milli Eğitim Bakanlığınca 

yapılan Lise Geçiş Sınavına (Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin 

Merkezi Sınav) katılmış ve sınavının Bakanlıkça geçerli sayılmış olması gerekmektedir.  

Lise Geçiş Sınavına girmiş ve Özel Amerikan Robert Lisesi Yönetmeliğinde 

belirtilmiş olan Merkezi Sınav Puanı (MEP) esas alınarak ilan edilmiş olan taban 

puanı ve üstünü almış olan her aday başvuru yapabilir.  

3. OKULUMUZA KAYIT KABUL PUANI VE KAYIT ŞARTLARI 

Özel Amerikan Robert Lisesi Kurum Yönetmeliği, Kayıt-Kabul (Madde 1) de belirtildiği 
gibi, öğrencilerin kayıt ve kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi 
gerekir: 
 
(a) Özel Amerikan Robert Lisesine ilan edilen kontenjan ile sınırlı olarak her yıl, Milli 

Eğitim Bakanlığınca yapılan Lise Geçiş Sınavı (Sınavla Öğrenci Alacak 
Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav) sonucu oluşacak Merkezi Sınav 
Puanı ( MSP) ile öğrenci alınır. 

 
(b) Okula kayıt olmak isteyen öğrencilerin Merkezi Sınav Puanı, ilan edilme şekline 

göre, öğrenci velisinin izni alınarak doğrudan e-okul sisteminden ve/veya öğrenci 
velisinden resmî sınav sonuç belgesi teslim alınarak tespit edilir. 

 
(c) Her kayıt döneminde; Merkezi Sınav Puanı (MSP) Okulun ilan ettiği taban puanına 

eşit veya üzerinde olan öğrencilerin ön kayıt döneminde başvuruları alınarak, en 
yüksek puan alan öğrenciden başlayarak başarı sıralaması yapılır. 

 
 Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin Merkezi Sınav Puanında herhangi bir 
nedenle değişiklik yapılması durumunda, başarı sıralamasında e-okul sisteminde 
veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değişiklik sonrası verilen resmî belgede yer 
alan en son puan esas alınır. 

 
 Başarı sıralamasının belirlenmesinde Öğrencilerin Merkezi Sınav Puanının (MSP) 
eşitliği halinde; ilk olarak Ortaokul Başarı Puanı (OBP), eşitliğin devam etmesi 
durumunda sırasıyla; 8. sınıf Yılsonu Başarı Puanı, 7. sınıf Yılsonu Başarı Puanı 
ve 6. sınıf Yılsonu 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. 
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Okulun ilan ettiği kontenjan sayısı kadar öğrenci, yukarıdaki esaslara uygun 
yapılacak başarı sıralamasına göre kesin kayıt hakkı kazanır.  

 
(d) Okula kayıt yaptıran her öğrencinin hazırlık sınıfı okuması zorunludur. Kayıt 

yaptıran öğrencilere, okul yönetiminin oluşturacağı komisyon tarafından, ders yılı 
başlamadan önce yabancı dil seviye belirleme sınavı  yapılır. Seviye belirleme 
sınavı sadece hazırlık sınıflarını dengeli bir şekilde oluşturma ve öğrencilerin 
yabancı dil düzeylerini tespit etmek üzere yapılır. Seviye belirleme sınavı, 
öğrencilerin hazırlık sınıfını geçme-kalma durumlarını belirlemeyeceği gibi, öğrenci 
velisi bu sınavda yüksek puan alındığını veya öğrencinin yeterli yabancı dil 
bilgisine sahip olduğunu ileri sürerek hazırlık sınıfını atlayarak bir üst sınıfa kayıt 
yaptırılmasını talep edemez.   

4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR  

● Ön kayıt sırasında öğrenciye ait kimlik bilgileri, e-okul sistemine giriş ve 

meb.gov.tr’de ilan edilecek sınav sonuç belgesine ulaşmak için gerekli bilgi ve 

belgeler ibraz edilir. 

● Ön kayıtlar kayıt takviminde belirlenen tarih ve saatler içinde, sadece elektronik 

ortamda ve okulun web sitesinde verilen bağlantı kullanılarak yapılır. 

● Kesin kayıtlar okul kayıt takviminde belirlenen tarih ve saatlerde, okul 

kampüsünde gerçekleştirilir. 

● Kesin kayıt öğrenci velisi veya noter tasdikli veli vekaleti olan bir yetişkin 

tarafından yapılır. Kayıt sırasında teslim edilmesi gereken tüm belgeler eksiksiz 

olarak verilir. 

● Kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebepten dolayı kaydını geri alan adayların 

ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ücretlerin iadesiyle ilgili 56. 

maddesi, 3(a) bendi hükümlerine göre yapılır. 

● Eğitim ve öğretim başladıktan sonra okuldan kaydını alan öğrencinin ücret iadesi, 

yine Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin, 56. maddesinin 3(a) bendi 

hükümlerine göre yapılır. 

 

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 56, 3(a) “Öğrenim ücretini yıllık olarak 

belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, İlkokul, Ortaokul, Özel Eğitim Okulu, Ortaöğretim 

Okullarında öğretim yılı başlamadan 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. ” 

 

5. KAYIT DÖNEMLERİ 

Kayıt dönemleri; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş kayıt çerçevesinde, Türkiye 

Özel Okullar Derneği ile birlikte yapılan planlama sonucu, Özel Amerikan Robert Lisesi 

tarafından belirlenmiştir. Tablo 1’de ilan edilen tarih ve saatlere göre, ön kayıt ve asil 

kayıt aşamalarından oluşan işleyişle yapılır.   
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5.1 BİRİNCİ KAYIT DÖNEMİ:  

A. Ön Kayıt  

● Birinci ön kayıt 26 Haziran ve 1 Temmuz 2019 tarihleri arasında, sadece 

okulun internet sitesi üzerinden (online) olarak yapılacaktır. Okulumuzun,    

I. kayıt dönemi için yerleştirmeye esas taban Merkezi Sınav Puanı (MSP)          

25 Haziran 2019 tarihinde web sitemizde ilan edilir. 

● Adaylar ilan edilen taban Merkezî Sınav Puanına göre 26-27-28-29-30 Haziran 

ve 1 Temmuz 2019 tarihlerinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını 

yaptıracaklardır. Sınav Sonuç Belgesinin meb.gov.tr’den ve puan eşitliği 

durumunda YBP’larının e-okuldan kontrolünün sağlanması için gerekli kimlik ve 

şifre bilgilerini tam ve doğru olarak vermek aday öğrenci velisinin 

sorumluluğundadır. Bu bilgi ve belgelerin verilmediği öğrencinin başvurusu 

dikkate alınmayacaktır.  

● YATILI ÖĞRENCİLER; İstanbul dışında yaşayan ve okulun yurdunda kalmak 

isteyen öğrencilerin, 26-27-28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde 

yapacakları ön kayıt sırasında, yurt başvuru taleplerini de belirtmeleri 

gerekmektedir. Ön kayıt sırasında yurt başvurusu yapmayan öğrenciler, yurt 

imkânlarından faydalanamazlar. Yapılan yurt başvuruları Merkezi Sınav Puanları 

esas alınarak yurt kontenjanına göre asil ve yedek olmak üzere sıralanırlar.   

● Ön kayıt işlemleri, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü, saat 13.00'de tamamlanır.   

● Okul kayıt-kabul komisyonu, yapılan ön kayıt başvurularına göre hazırlanan puan 

sıralı asil ve yedek kayıt listelerini 1 Temmuz 2019 Pazartesi saat 20.00’den 

sonra, okul web sitesinde yayınlayarak ilan eder. Yurt başvurusu yapmış olan 

yatılı öğrencilerin de aynı listede yurt kontenjanı dahilinde yurt kayıtları için asil 

ve yedek olarak durumları belirtilir.   

 

B. Asil Listeden Kesin Kayıt (2 Temmuz 2019 Salı) 

● Ön kayıt yaptırarak, ilan edilen asil listede yer alan öğrencilerin kesin kayıtları 2 

Temmuz 2019 Salı günü, saat 09.00-17.00 arasında yapılır. 2 Temmuz 2019 

Salı günü sadece asil listede olan öğrencilerin kayıtları alınıp yedek liste 

kayıtları yapılmayacaktır.   

 

C. Asil Listeden Yatılı Öğrenci Adaylarının Kaydı:  

• Ön kayıtta yurt başvurusu yapmış olan öğrenciler, yurt kontenjanına ve puan 

üstünlüğüne göre, asil kız ve erkek listelerinde “yurt asil ve yurt yedek” olmak 

üzere belirlenirler. 
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• Listede “yurt asil” olarak belirlenmiş olan öğrencilerin okul kayıt ve yurt kayıtları 2 
Temmuz 2019 Salı günü saat 09.00 – 13.30 saatleri arasında 
gerçekleştirilecektir.  

• Listede “Yurt asil” olup da saat 13.30’e kadar kaydını yaptırmayan öğrenci yatılı 
sıra hakkını kaybeder, yatılı yedek listenin sonuna eklenir. Ancak gündüzlü 
kayıt olma hakkı saat 17.00’ye kadar geçerlidir. Yatılı yedek listenin sonuna 
eklenmesi için, aday öğrencinin gündüzlü olarak kaydını tamamlamış olması 
gerekmektedir. 

• Yurt başvurusunda asil listede olan öğrencilerin kayıtlarının saat 13.30’da 
tamamlanmasından sonra, yurt kontenjanında açık olması durumunda, saat 
14.00’ten sonra listede “yurt yedek” olan öğrencilerin kaydı alınır. 

• Listede “yurt yedek” olan öğrenci velilerinin saat 14.00’te Bingham 1’de hazır 
olmaları gerekmektedir. Puan sırası ile çağrılacak olan yedek öğrencinin velisi 
orada bulunuyorsa, aday öğrenci yurda kayıt hakkı kazanacaktır. İsimleri 
okunduğu zaman, orada velisi bulunmayan aday öğrenci, yurt kayıt hakkını 
kaybedecektir. 

• Birinci kayıt dönemi tamamlandıktan sonra, yurtta açık kontenjan olması 
durumunda diğer kayıt dönemlerinde de yurt başvurusu alınacaktır. Ancak, 
öncelik birinci kayıt döneminde oluşan yatılı yedek listede olacaktır. Diğer 
dönemlerinde, daha yüksek puanı olan yatılı bir öğrenci olması durumunda dahi, 
öncelik puan da değil, birinci kayıt yedek yurt liste sırasında olacaktır. 

 2 Temmuz 2019 tarihinde asil liste kayıtların tamamlanması sonucu, ilan edilen 
hazırlık kontenjanının dolmaması halinde, saat 17.30’da okul web sitesinde 
kontenjan açığı duyurulur.  İlan edilen kontenjan açığı doğrultusunda, 1 Temmuz 
2019’da ilan edilmiş olan yedek listeye göre kayıtlara 3 Temmuz Çarşamba 
günü devam edilir. 

D. Yedek Listeden Kesin Kayıt (3 Temmuz Çarşamba) 

● 3 Temmuz Çarşamba saat 9.00’da yedek liste kayıtlarına geçilir. Yedek listede 
adı olan öğrenci velileri en geç saat 8.30’da Maze Tören Alanında hazır 
bulunurlar. İlan edilen yedek listede olan öğrencilerin isimleri, sıralamaya göre en 
yüksek puandan en düşük puana doğru tek tek okunur. İsmi okunan ve orada 
velisi bulunan aday öğrenci kayıt hakkı elde eder. Öğrenci ismi okunduğunda, 
aday öğrencinin kaydını gerçekleştirecek velisi Maze Tören Alanında 
bulunmuyorsa, aday öğrenci   kayıt hakkını kaybeder, hak yedek listede bir 
sonra gelen aday öğrenci(lere) geçer.  

● Adı okunan ve o sırada Maze Tören Alanında olan öğrencinin kayıt işlemleri 
tamamlanır. İlk tur yedek kayıtları saat 13.00’e kadar devam eder. İlk turda kayıt 
hakkı kazanmış olmasına rağmen, saat 13.00’e kadar kayıt işlemini başlatmayan 
yedek öğrenciler kayıt haklarını kaybederler.  

● 3 Temmuz Çarşamba, saat 13.00 itibari ile, sabah isimleri okunmuş ve kayıt 
hakkı elde etmiş öğrencilerin kayıtlarını yapmaması nedeniyle kontenjan açığı 
olması durumunda, kontenjan açığı ilan edilir. Saat 13.30’da ikinci tur yedek 
liste kaydına geçilir. İkinci tur yedek liste kaydı, sabah saat 9.00’da yapılan birinci 
tur yedek kayıtlarında sırası gelen son yedek öğrenciden devam edilerek yapılır.  
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  Önemli Not: Okul kampüsümüzün büyük olması nedeniyle, saat 9.00’da kayıt 
alanında olabilmek için, okula girişinizin bu saatten en az 30 dk. önce olmasını 
öneririz. KAMPÜS KAPILARI SAAT 9.00’DA KAPANACAKTIR, SAAT 9.00’DAN 
SONRA KAMPÜSE GİRİŞ YAPILMAYACAKTIR.  

● Birinci kayıt dönemi sonucu, hazırlık kontenjanında açık olması durumunda, ikinci 
kayıt dönemi için yerleştirmeye esas taban Merkezi Sınav Puanı ve açık kontenjan 
sayısı 3 Temmuz Çarşamba, okul web sayfasında ilan edilir.  

    

5.2 İKİNCİ KAYIT DÖNEMİ:  

A. Ön Kayıt: 

● İkinci ön kayıt 4 Temmuz 2019 tarihinde, saat 08.00-17.00 arası sadece 
okulun internet sitesi üzerinden (online olarak) yapılacaktır. Okulumuzun, II. 
kayıt dönemi için yerleştirmeye esas taban Merkezî Sınav Puanı (MSP) 3 
Temmuz 2019 tarihinde web sitemizde ilan edilir. 

● Adaylar, ilan edilen taban Merkezî Sınav Puanına göre 4 Temmuz 2019 
tarihinde başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Sınav Sonuç 
Belgesinin meb.gov.tr’den ve puan eşitliği durumunda YBP’larının e okuldan 
kontrolünün sağlanması için gerekli kimlik ve şifre bilgilerini tam ve doğru olarak 
vermek aday öğrenci velisinin sorumluluğundadır. Bu bilgi ve belgelerin 
verilmediği öğrencinin başvurusu dikkate alınmayacaktır.  

● YATILI ÖĞRENCİLER(BİRİNCİ KAYIT DÖNEMİNDEN YURTTA AÇIK 
KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA) 

  İstanbul dışında yaşayan ve okulun yurdunda kalmak isteyen öğrencilerin, 4 
Temmuz 2019 tarihinde yapacakları ön kayıt sırasında, yurt başvuru taleplerini 
de belirtmeleri gerekmektedir. Ön kayıt sırasında yurt başvurusu yapmayan 
öğrenciler yurt imkanlarından faydalanamazlar. Yapılan yurt başvuruları Merkezi 
Sınav Puanları esas alınarak, yurt kontenjanına göre asil ve yedek olmak üzere 
sıralanırlar.   

 ÖNEMLİ NOT: Birinci kayıt döneminden sonra yurt kontenjanı olmaması 
durumunda, ön kayıt başvurusunda yatılı başvuru sistemi kapalı olacaktır. 

● Ön kayıt işlemleri, 4 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 17.00'de tamamlanır.   

 Okul kayıt-kabul komisyonu, yapılan ön kayıt başvurularına göre hazırlanan puan 
sıralı asil ve yedek kayıt listelerini 4 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 20.00’de 
sonra, okul web sitesinde yayınlayarak ilan eder. Yurt başvurusu yapmış olan yatılı 
öğrencilerin de aynı listede yurt kontenjanı dahilinde yurt kayıtları için asil ve yedek 
olarak durumları belirtilir. 
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B. Kesin Kayıt: 

● Ön kayıt yaptırarak, ilan edilen asil listede yer alan öğrencilerin kesin kayıtları 5 

Temmuz 2019 Cuma, saat 09.00-15.00 arasında yapılır.   

● 5 Temmuz 2019 tarihinde, saat 15.00 itibarıyla ilan edilen hazırlık kontenjanının 
dolmaması halinde, kontenjan açığı duyurularak, 4 Temmuz 2019’da ilan edilmiş 
olan yedek listeye göre kayda devam edilir. 

● 5 Temmuz 2019 saat 15.00’da yedek liste kayıtlarına geçilir. Yedek listede adı olan 
öğrenci velileri saat 15.00’da Maze Tören Alanında hazır bulunurlar. İlan edilen 
yedek listede yer alan öğrencilerin isimleri, sıralamaya göre en yüksek puandan en 
düşük puana doğru tek tek okunur. İsmi okunan ve orada velisi bulunan aday öğrenci 
kayıt hakkı elde eder. Öğrenci ismi okunduğunda, aday öğrencinin kaydını 
gerçekleştirecek velisi Maze Tören Alanında bulunmuyorsa, aday öğrenci kayıt 
hakkını kaybeder; hak, yedek listede bir sonra gelen aday öğrenciye (öğrencilere) 
geçer.   

 

C. Yatılı Öğrenci Adaylarının Kaydı (BİRİNCİ KAYIT DÖNEMİNDEN SONRA YURTTA 

AÇIK KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA.) 

• Ön kayıtta yurt başvurusu yapmış olan öğrenciler, yurt kontenjanına ve puan 

üstünlüğüne göre, asil kız ve erkek listelerinde “yurt asil ve yurt yedek” olmak 

üzere belirlenirler. 

• Listede “yurt asil” olarak belirlenmiş olan öğrencilerin okul kayıt ve yurt kayıtları 5 

Temmuz 2019 Cuma günü saat 09.00 – 13.00 saatleri arasında 

gerçekleştirilecektir.  

• Listede “Yurt asil” olup da saat 13.00’e kadar kaydını yaptırmayan öğrenci yatılı 

sıra hakkını kaybeder, yatılı yedek listenin sonuna eklenir. Ancak gündüzlü kayıt 

olma hakkı saat 15.00’ye kadar geçerlidir. Yatılı yedek listenin sonuna eklenmesi 

için, aday öğrencinin gündüzlü olarak kaydını tamamlamış olması gerekmektedir. 

• Yurt başvurusunda asil listede olan öğrencilerin kayıtlarının saat 13.00’te 

tamamlanmasından sonra, yurt kontenjanında açık olması durumunda, saat 

13.30’dan sonra listede “yurt yedek” olan öğrencilerin kaydı alınır.    

• Listede “yurt yedek” olan öğrenci velilerinin saat 13.30’da Bingham 1’de hazır 

olmaları gerekmektedir. Puan sırası ile çağrılacak olan yedek öğrencinin velisi 

orada bulunuyorsa, aday öğrenci yurda kayıt hakkı kazanacaklardır. İsimleri 

okunduğu zaman, orada velisi bulunmayan aday öğrenci yurt kayıt hakkını 

kaybedecektir.  

• İkinci kayıt dönemi tamamlandıktan sonra, yurtta açık kontenjan olması 

durumunda öncelik birinci, daha sonra ikinci kayıt döneminde oluşan yatılı 

yedek listede olacaktır. Diğer dönemlerde daha yüksek puanı olan yatılı bir 

öğrenci olması durumunda dahi öncelik puanda değil, birinci ve ikinci kayıt yedek 
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yurt liste sırasında olacaktır.  

● Yedek Listede olan öğrenciler ve velileri, 5 Temmuz 2019  günü, saat 14.00’den 
sonra kampüse alınacaklardır. ULUS KAPISI SAAT 15.00’da KAPANACAKTIR, 

SAAT 15.00’DAN SONRA KAMPÜSE GİRİŞ YAPILMAYACAKTIR. 

● İkinci kayıt dönemi sonucu, hazırlık kontenjanında açık olması durumunda, 3. kayıt 
dönemi için yerleştirmeye esas taban Merkezi Sınav Puanı ve kontenjan sayısı 5 
Temmuz 2019 saat 20.00’de web sayfamızda ilan edilir.  

 

5.3 ÜÇÜNCÜ KAYIT DÖNEMİ:  

A. Ön Kayıt: 

● Üçüncü ön kayıt 8 Temmuz 2019 tarihinde saat 8.00-17.00 arası, sadece 
okulun internet sitesi üzerinden (online olarak) yapılacaktır. Okulumuzun, II. 
kayıt dönemi için yerleştirmeye esas taban Merkezî Sınav Puanı (MSP) 5 

Temmuz 2019 tarihinde web sitemizde ilan edilir.   

● Adaylar, ilan edilen taban Merkezî Sınav Puanına göre 8 Temmuz 2019 tarihinde 
başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Sınav Sonuç Belgesinin 
meb.gov.tr’den ve puan eşitliği durumunda YBP’larının e okuldan kontrolünün 
sağlanması için gerekli kimlik ve şifre bilgilerini tam ve doğru olarak vermek aday 
öğrenci velisinin sorumluluğundadır. Bu bilgi ve belgelerin verilmediği öğrencinin 
başvurusu dikkate alınmayacaktır.  

● YATILI ÖĞRENCİLER( BİRİNCİ KAYIT DÖNEMİNDEN YURTTA AÇIK 
KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA) 

 İstanbul dışında yaşayan ve okulun yurdunda kalmak isteyen öğrencilerin, 8 
Temmuz 2019 tarihinde yapacakları ön kayıt sırasında, yurt başvuru taleplerini de 
belirtmeleri gerekmektedir. Ön kayıt sırasında yurt başvurusu yapmayan 
öğrenciler yurt imkanlarından faydalanamazlar. Yapılan yurt başvuruları Merkezi 
Sınav Puanları esas alınarak, yurt kontenjanına göre asil ve yedek olmak üzere 
sıralanırlar.   

  ÖNEMLİ NOT: Birinci veya ikinci kayıt döneminden sonra yurt kontenjanı 
olmaması durumunda, ön kayıt başvurusunda yatılı başvuru sistemi kapalı 
olacaktır. 

● Ön kayıt işlemleri, 8 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanır.   

 Okul kayıt-kabul komisyonu, yapılan ön kayıt başvurularına göre hazırlanan puan 
sıralı asil ve yedek kayıt listelerini 8 Temmuz 2019 Pazartesi  günü saat 20.00’de 
sonra, okul web sitesinde yayınlayarak ilan eder. Yurt başvurusu yapmış olan yatılı 
öğrencilerin de aynı listede yurt kontenjanı dahilinde yurt kayıtları için asil ve yedek 
olarak durumları belirtilir 
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B. Kesin Kayıt: 

● Ön kayıt yaptırarak, ilan edilen asil listede yer alan öğrencilerin kesin kayıtları 9 

Temmuz 2019 Salı, saat 09.00-15.00 arasında yapılır.   

 

● 9 Temmuz 2019 tarihinde, saat 15.00 itibarıyla ilan edilen hazırlık kontenjanının 

dolmaması halinde, kontenjan açığı duyurularak, 8 Temmuz 2019’da ilan edilmiş 

olan yedek listeye göre kayda devam edilir. 

 

● 9 Temmuz 2019 saat 15.00’de yedek liste kayıtlarına geçilir. Yedek listede adı olan 

öğrenci velileri saat 15.00’de Maze Tören Alanında hazır bulunurlar. İlan edilen 

yedek listede yer alan öğrencilerin isimleri, sıralamaya göre en yüksek puandan en 

düşük puana doğru tek tek okunur. İsmi okunan ve orada velisi bulunan aday 

öğrenci kayıt hakkı elde eder. Öğrenci ismi okunduğunda, aday öğrencinin kaydını 

gerçekleştirecek velisi Maze Tören Alanında bulunmuyorsa, aday öğrenci kayıt 

hakkını kaybeder; hak, yedek listede bir sonra gelen aday öğrenciye (öğrencilere) 

geçer.   

 

C. Yatılı Öğrenci Adaylarının Kaydı (İKİNCİ KAYIT DÖNEMİNDEN SONRA YURTTA 

AÇIK KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA.) 

• Ön kayıtta yurt başvurusu yapmış olan öğrenciler, yurt kontenjanına ve puan 
üstünlüğüne göre, asil kız ve erkek listelerinde “yurt asil ve yurt yedek” olmak 
üzere belirlenirler. 

• Listede “yurt asil” olarak belirlenmiş olan öğrencilerin okul kayıt ve yurt kayıtları 9 
Temmuz 2019 Salı günü saat 09.00 – 13.00 saatleri arasında 
gerçekleştirilecektir.  

• Listede “Yurt asil” olup da saat 13.00’e kadar kaydını yaptırmayan öğrenci yatılı 
sıra hakkını kaybeder, yatılı yedek listenin sonuna eklenir. Ancak gündüzlü 
kayıt olma hakkı saat 15.00’ye kadar geçerlidir. Yatılı yedek listenin sonuna 
eklenmesi için,  aday öğrencinin gündüzlü olarak kaydını tamamlamış olması 
gerekmektedir. 

• Yurt başvurusunda asil listede olan öğrencilerin kayıtlarının saat 13.00’te 
tamamlanmasından sonra, yurt kontenjanında açık olması durumunda, saat 
13.30’dan sonra listede “yurt yedek” olan öğrencilerin kaydı alınır.    

• Listede “yurt yedek” olan öğrenci velilerinin saat 13.30’da Bingham 1’de hazır 
olmaları gerekmektedir. Puan sırası ile çağrılacak olan yedek öğrencinin velisi 
orada bulunuyorsa, aday öğrenci yurda kayıt hakkı kazanacaklardır. İsimleri 
okunduğu zaman, orada velisi bulunmayan aday öğrenci yurt kayıt hakkını 
kaybedecektir. 

• İkinci kayıt dönemi tamamlandıktan sonra, yurtta açık kontenjan olması 
durumunda öncelik birinci, daha sonra ikinci kayıt döneminde oluşan yatılı 
yedek listede olacaktır. Diğer dönemlerde daha yüksek puanı olan yatılı bir 
öğrenci olması durumunda dahi öncelik puanda değil, birinci ve ikinci kayıt yedek 
yurt liste sırasında olacaktır.  
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● Yedek Listede olan öğrenciler ve velileri, 9 Temmuz 2019 Salı günü, saat 
14.00’dan sonra kampüse alınacaklardır. ULUS KAPISI SAAT 15.00’da 
KAPANACAKTIR, SAAT 15.00’DEN SONRA KAMPÜSE GİRİŞ 
YAPILMAYACAKTIR 

● Üçüncü kayıt dönemi sonucu, hazırlık kontenjanında açık olması durumunda, 
Serbest Kayıt  dönemi için yerleştirmeye esas taban Merkezi Sınav Puanı ve 
kontenjan sayısı 9 Temmuz 2019 saat 20.00’de web sayfamızda ilan edilir.  

 

5.4 SERBEST KAYIT DÖNEMİ: (10 Temmuz 2019, Çarşamba) 

10 Temmuz 2019, Çarşamba günü, hazırlık kontenjanında açık olması durumunda, 9 

Temmuz 2019, saat 20.00’de ilan edilen taban puanına göre serbest kayıt yapılacaktır. 

Serbest kayıtta; 

● Ön kayıt: 8.00- 12.00 saatleri arasında, on-line olarak yapılır  
● Asil –Yedek Liste ilanı: saat 12.30’da web-sitemizde ilan edilir. 
● Asil liste kesin kayıt: saat 13.00- 15.00 arasında yapılır.  
● Açık kontenjan ilan edilmesi: 15.30 
● Yedek liste kayıt: 15.30- 17.00 arasında yapılır.  
 
● Serbest kayıt dönemi sonucu, hazırlık kontenjanında açık olması durumunda, ikinci 

Serbest Kayıt dönemi için yerleştirmeye esas taban Merkezi Sınav Puanı ve 

kontenjan sayısı 10 Temmuz 2019, saat 20.00’de web sayfamızda ilan edilir.  

 

5.5 SERBEST KAYIT DÖNEMİ (11 Temmuz 2019, Perşembe) 

11 Temmuz 2019 Perşembe günü, hazırlık kontenjanında açık olması durumunda, 10 

Temmuz 2019, saat 20.00’de ilan edilen taban puanına göre serbest kayıt yapılacaktır. 

Serbest kayıtta; 

● Ön kayıt: 8.00- 12.00 saatleri arasında, on-line olarak yapılır  
● Asil –Yedek Liste ilanı: saat 12.30’da web-sitemizde ilan edilir. 
● Asil liste kesin kayıt: saat 13.00- 15.00 arasında yapılır.  
● Açık kontenjan ilan edilmesi: 15.30 
● Yedek liste kayıt: 15.30- 17.00 arasında yapılır.  

 
● Serbest kayıt dönemi sonucu, hazırlık kontenjanında açık olması durumunda, 

üçüncü Serbest Kayıt dönemi için yerleştirmeye esas taban Merkezi Sınav Puanı ve 

kontenjan sayısı 11 Temmuz 2019, saat 20.00’de web sayfamızda ilan edilir.  
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5.6 SERBEST KAYIT DÖNEMİ (12 Temmuz 2019, Cuma) 

12 Temmuz 2019, Cuma günü, hazırlık kontenjanında açık olması durumunda, 11 

Temmuz 2019, saat 20.00’de ilan edilen taban puanına göre serbest kayıt yapılacaktır. 

Serbest kayıtta; 

● Ön kayıt: 8.00- 12.00 saatleri arasında, on-line olarak yapılır  
● Asil –Yedek Liste ilanı: saat 12.30’da web-sitemizde ilan edilir. 
● Asil liste kesin kayıt: saat 13.00- 15.00 arasında yapılır.  
● Açık kontenjan ilan edilmesi: 15.30 
● Yedek liste kayıt: 15.30- 17.00 arasında yapılır.  

 
Önemli Açıklama:  

Özel durumlarda ve koşullarda, okulumuz, web sitesinde duyuru yapmak koşulu ile, kayıt 

takviminde tarih ve saat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bilgi erişimi için web sitemizi 

takip etmek, aday velilerimizin sorumluluğudur. 

 

OKUL TANITIM TOPLANTISI 

29 Haziran 2019 Cumartesi günü, okulumuzun akademik programının, ders dışı etkinliklerin, 

topluma hizmet projelerinin (THP), öğrenci yaşamının ve yatılılık hayatının tanıtılacağı bir 

tanıtım toplantısı yapılacaktır. Yapılacak sunumun ardından bir soru-yanıt bölümü olup daha 

sonra kısa bir okul turu yapılacaktır. 

 

Bu toplantıya, Özel Amerikan Robert Lisesi web sitesinde 25 Haziran Çarşamba günü 

açıklanan taban Merkezi Sınav Puana eşit ve üstünde puan almış olan öğrenciler ve 

velileri katılabileceklerdir. Okul girişinde Sınav Sonuç Belgesinin gösterilmesi isteneceği için, 

aday öğrencilerin Sınav Sonuç Belgesini çıktı olarak teslim etmesi ve nüfus cüzdanlarını 

yanlarında getirmeleri gerekmektedir.  Sınav sonuç belgesinin telefondan gösterilmesi yeterli 

olmayacaktır, mutlaka çıktısının teslim edilmesi gerekmektedir. 

 

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere, iki kere tekrar edilecek toplantılara katılmak isteyen veli 

ve öğrencilerin okulun web sitesinde ilan edilen adresten online form doldurarak kayıt 

yaptırmaları gerekmektedir. Online kayıt 26 Haziran-28 Haziran (saat 12.00’ye kadar) 

tarihleri arasında açık olacaktır. Kayıt yaptırmayan velinin kampüse girişi yapılmayacaktır.  

 

Online kayıt sırasında, katılmak istenen toplantı saatinin açık bir şekilde belirtilmesi ve seçilen 

programdan bir saat önce okulun Ulus Kapısında hazır bulunulması gerekmektedir. Katılımcı 

sayısı toplantı salonumuzun kapasitesi ile sınırlı olacağından kayıtlar başvuru sırasına göre 

alınacaktır. Okulumuza araba girişi olmayıp Ulus kapısında servis araçları bulunacaktır. 

  

Tarih : 29 Haziran 2019 Cumartesi 

Yer : Robert Kolej Suna Kıraç Tiyatro Salonu 

Saatler : I.Toplantı: 10.00-12.30 

  II.Toplantı: 15.00-17.30 
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7. KESİN KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER VE GETİRİLECEK BELGELER:  

7.1 Gerekli Belgeler: 

• Öğrencinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi. Nüfus cüzdanında fotoğraf olmaması  
durumunda, ek olarak resimli bir kimlik  belgesi (pasaport, resimli e okul öğrenci 
belgesi vb.) 

• Veli adına ikametgâh 

• 6 adet 35x 45 mm, biyometrik, arka fonu beyaz olan vesikalık fotoğraf (arkalarına 
öğrenci ismi yazılmış olarak) 

• Sağlık raporu (Aile Hekiminden alınmış olan) (MEB Okul Sağlığı Projesi için gerekli 
olan bilgileri içeren rapor). Sağlık raporunun teslimi şart olmakla birlikte, Aile 
Hekimden rapor alma işleminiz kayıt gününe kadar tamamlanmazsa, bu durumda 
raporu daha sonra iletebilirsiniz. 

7.2 Yapılması Gereken İşlemler: 

• Öğrenci dosyası açılması,  

• Okulda çevrimiçi olarak doldurulacak “Kesin Kayıt Bilgi Formları”nın tamamlanması 
ve teslimi, 

• Diğer kayıt formlarının doldurulması ve teslimi (Açık Kampüs İzin Formu, Gezi İzin 
Formu, Okul Sağlık Formu) 

• MEB Veli Sözleşmesinin imzalanması,   

• Okulda bulunacak olan anlaşmalı bankalarla (Akbank ve Yapı Kredi), Kredili Ödeme 
Sözleşmesi yapılması. 

• Kesin kayıt, yukarıda belirtilen işlemlerin yapılması ve gerekli belgelerin okula teslim 
edilmesi ile tamamlanacaktır.  İşlem veya belge eksiği olması durumunda, kesin 
kayıt işlemi geçerli olmayacaktır. 

• Yemek ve Taşıma hizmetlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin velileri kayıt 

günü bu hizmetleri için de kayıt yapabilecekler, ayrıca kıyafet ve bazı okuma 

kitaplarını temin edebileceklerdir. Lap-top almak isteyen ve sağlık sigortası 

yaptırmak isteyen velilerimiz için de ilgili firmalar olacaktır. 

  



16 
 

8. KAYIT SIRASINDA İSTENECEK BİLGİLER 

• Acil durumda ulaşmak üzere 5 kişinin iletişim bilgileri (telefon numarası, isim ve 
adres)  

• İkinci yabancı dil seçimi: Fransızca veya Almanca  

• Bilgi formları ve MEB veli sözleşmesi için öğrenci, anne ve babanın kimlik bilgileri 

 
9. OKUL ÜCRETLERİ 

Hazırlık sınıfı ücret tablosuna okul web sitesinde, Kayıt Kabul Bölümünden ulaşabilirsiniz.  

Okul Ücretlerinin Ödenmesi ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular:   

● Okulunuzun hangi bankalarla anlaşması vardır?   

 Akbank ve Yapı Kredi Bankası. 

 

● Kredi kartından çekim oluyor mu?   

 Kredi kartı ile peşin ödeme ve birinci taksit ödemesi yapılabilir.  

 

● Anlaşmalı Bankalar ile ödeme sözleşmesi dışında farklı bir ödeme yöntemi ile (çek, 

senet) ödeme kabul ediliyor mu?  

 Hayır, ödemeler peşin olarak veya taksitli olması durumunda banka sözleşmesi ile 

yapılıyor.  

NAKİLLER:  

Kayıt dönemi sonunda kontenjan açığı olması durumunda, 19 Ağustos tarihinden sonra okulun 

MEB onaylı kurum yönetmeliğinde belirtilen koşullarla ve web sitesinde ilan edilen bilgiler 

çerçevesinde yapılır. Velilerin web sitemizi takip etmesi gerekmektedir.  

Açıklamalar:  

a. Okulun taban puanı, her dönem için Kayıt Kabul Komisyonunca yeniden tespit ve ilan 

edilecektir.  

b. Okul, hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan düşürmeyip kayıtlarını 

herhangi bir zamanda durdurabilir.  

c. Okulların boş kalan kontenjanlarına nakil dönemi kayıtları 19 Ağustos 2019 itibariyle 

yapılmaya başlanacaktır. 


