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ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ 

KAYIT TAKVİMİ 

TABAN PUAN İLANI 16 HAZİRAN 2015 SALI 

1. ÖN KAYIT DÖNEMİ 

 

29 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ 

30 HAZİRAN 2015 SALI 

 

1. KESİN KAYIT DÖNEMİ 
1 TEMMUZ 2015 ÇARŞAMBA 

2 TEMMUZ 2015 PERŞEMBE 

2. ÖN KAYIT DÖNEMİ 03 TEMMUZ 2015 CUMA 

2. KESİN KAYIT DÖNEMİ 04 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ 

3. ÖN KAYIT DÖNEMİ 05 TEMMUZ 2015 PAZAR 

3. KESİN KAYIT DÖNEMİ 06 TEMMUZ 2015 PAZARTESİ 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 07-10 TEMMUZ 2015  

 

 

 

 



 

 

 

 

1. TEOG 8. SINIF ORTAK SINAVLARI 

Bakanlığımızca 8.Sınıf Birinci Dönem Ortak Sınavı 26-27 Kasım 2014 tarihinde, İkinci Dönem Ortak 

Sınavları ise 29-30 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Okulumuza öğrenci kayıt kabul 

işlemleri, taban puan ilanı ve ön kayıt - kesin kayıt yoluyla yapılır.  

 

2. OKULUMUZA BAŞVURU ŞARTLARI 

Adayın, yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, 8.Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak 

Sınavlarına katılmış ve sınavlarının Bakanlıkça geçerli sayılmış olması gerekir.  

Okulumuza, 8. Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak Sınavlarına girmiş ve okulun açıkladığı 

taban puan ve üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.  

 

3. OKULUMUZA YERLEŞTİRME PUANI (OYP) 

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi yerleştirme puanı merkezi sınavlardan T1, M1, F1, İnk 1, T2, M2, F2, 

İnk 2 puanlarından oluşmaktadır. 

 T1:     Türkçe dersinden yapılan birinci merkezi sınav 

 M1:    Matematik dersinden yapılan birinci merkezi sınav 

 F1:     Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan birinci merkezi sınav 

 İnk 1:   T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkcülük dersinden yapılan birinci merkezi sınav  

 T2:     Türkçe dersinden yapılan ikinci merkezi sınav 

 M2:    Matematik dersinden yapılan ikinci merkezi sınav 
 F2:     Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan ikinci merkezi sınav 

 İnk 2:   T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkcülük dersinden yapılan ikinci merkezi sınav 

 
Not: Herhangi bir dönemde Bakanlıkça puanların değiştirilmesi durumunda, e-okul 
sisteminde yer alan en son puan kullanılacaktır. 

 

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi yerleştirme puanı = (T1 + M1 + F1 + İnk.1 + T2 + M2 + F2 + İnk.2) / 2  

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi Yerleştirme Puanı 400 üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

Üsküdar Amerikan Lisesi 2015-2016 öğretim yılı Hazırlık sınıfı öğrenci kontenjanı:  

168 (84 Kız, 84 Erkek) 

 

  



 

 

 

 

 

 

4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR 

4.1. Ön kayıtlar, elektronik ortamda veya bizzat okula giderek okulda sağlanacak elektronik 

ortamda yapılabilecektir. 

4.2. Kesin kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencinin nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi ve 4 

adet fotoğraf gereklidir.  

 Kesin kayıt işlemlerinin, veli olarak anne, baba veya kendileri adına kayıt işlemini yapmak 

üzere noterden tasdikli vekaletname verdikleri kişi tarafından yapılması gerekmektedir.   

4.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla: 

* Türkçe sınavları toplam puanına, 

* Matematik sınavları toplam puanına, 

* Fen ve Teknoloji sınavları toplam puanına, 

* T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavları toplam puanına,  

 Bunların eşit olması durumunda yaşı küçük adaya öncelik verilir. 

 

4.4. KAYIT ÇEKME 

Kesin kayıt  yaptıran öğrencilerin kayıt çekme işlemleri: 

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 56.3-a  maddesinde  belirtilen  iade koşulları gözetilerek 

okul ücretinin 1/10’ine denk gelen 5.076,70 TL’lik tutar dışındaki kısım iade edilir. 

Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemine denk 

gelmişse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır.   

Okullar açıldıktan sonraki dönemde herhangi bir okuldan kaydını alan öğrencinin ödediği ücretin 

iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin güncel hükümlerine göre yapılır.   

 

I. Ön Kayıt Dönemi: 

a. I. Ön kayıt, 29-30 Haziran 2015 tarihlerinde yapılacaktır. Okulumuz, I.ön kayıt dönemi için 

taban puanını 16 Haziran 2015 tarihinde okullarında velilerin görebileceği şekilde ve web sitesinde 

ilan edecektir    

b. Adaylar, okulumuzca belirlenen taban puana göre 29-30 Haziran 2015 tarihlerinde başvuruda 

bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, okulumuzun yerleştirme 

puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt işlemleri, ön kayıdın son günü saat 

17.00'de tamamlanacaktır. 

c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 01 Temmuz 2015 en geç saat 8.00 de 

okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir. 



 

 

 

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 01-02 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılacaktır.  

e. 02 Temmuz 2015 tarihi saat 14.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması veya ilan edilen açık 

kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp 

yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının serbest dönemine bırakılmasına okul 

yönetimince karar verilir. 

Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 

14:00’te okul bahçesinde hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan öğrencileri en yüksek 

puandan en düşük puana doğru tekrar sıralayarak kayıt listesi yapar ve kayıt işlemine devam 

edebilir.  

f. Okul, 02 Temmuz 2015 tarihi saat 24.00’de kayıt durumlarını inceleyerek II. ön kayıt dönemi için 

açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, web sayfalarında ilan edecektir. 

 

II. Ön Kayıt Dönemi: 

a. II. Ön kayıt, 03 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır. Okulumuz, II.ön kayıt dönemi için taban 

puanını 2 Temmuz 2015 saat 24.00’ e kadar okullarında velilerin görebileceği şekilde ve  web 

sitesinde ilan edecektir    

b. Adaylar, okulumuzca belirlenen taban puana göre 03 Temmuz 2015 tarihinde başvuruda 

bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, okulumuzun yerleştirme 

puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt işlemleri, ön kayıdın son günü saat 

17.00'de tamamlanacaktır. 

c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 04 Temmuz 2015 en geç saat 8.00 de 

okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir. 

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 04 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır.  

e. 04 Temmuz 2015 tarihi saat 14.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması veya ilan edilen açık 

kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp 

yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının serbest dönemine bırakılmasına okul 

yönetimince karar verilir. 

Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 

14:00’te okul bahçesinde hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan öğrencileri en yüksek 

puandan en düşük puana doğru tekrar sıralayarak kayıt listesi yapar ve kayıt işlemine devam 

edebilir.  

f. Okul, 04 Temmuz 2015 tarihi saat 24.00’de kayıt durumlarını inceleyerek III. ön kayıt dönemi için 

açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, web sayfalarında ilan edecektir. 

 

 

 



 

 

III. Ön Kayıt Dönemi: 

 

a. III. Ön kayıt, 05 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır. Okulumuz, III.ön kayıt dönemi için taban 

puanını 4 Temmuz 2015 saat 24.00’ e kadar okullarında velilerin görebileceği şekilde ve web 

sitesinde ilan edecektir    

b. Adaylar, okulumuzca belirlenen taban puana göre 05 Temmuz 2015 tarihinde başvuruda 

bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, okulumuzun yerleştirme 

puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt işlemleri, ön kayıdın son günü saat 

17.00'de tamamlanacaktır. 

c. Okul kayıt-kabul komisyonları yaptıkları ön kayıt listelerini 06 Temmuz 2015 en geç saat 8.00 de 

okulda herkesin görebileceği bir yere asarak ve web sayfalarında yayınlayarak ilan edeceklerdir. 

d. Ön kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları 06 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır.  

e. 06 Temmuz 2015 tarihi saat 14.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması veya ilan edilen açık 

kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt sıralama listesinden öğrenci kaydı yapılıp 

yapılmamasına veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının serbest dönemine bırakılmasına okul 

yönetimince karar verilir. 

Okul yönetimi aynı gün kayıt yapacak ise, açık kontenjanını ve kayıt yapacağını ilan ederek, saat 

14:00’te okul bahçesinde hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan öğrencileri en yüksek 

puandan en düşük puana doğru tekrar sıralayarak kayıt listesi yapar ve kayıt işlemine devam 

edebilir.  

f. Okul, 06 Temmuz 2015 tarihi saat 24.00’de kayıt durumlarını inceleyerek serbest kayıt dönemi için 

açık kontenjanlarını ve yeni taban puanlarını, web sayfalarında ilan edecektir. 

 

Serbest Kayıt Dönemi: 

Okulumuzun 07-10 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılacak kayıtlarla ilgili esasları web sitesinde 

duyurulacaktır. 

 

Nakiller : 

Nakil döneminde okullar onaylı kurum yönetmeliklerinde belirttikleri ve web sayfalarında ilan ettikleri 

kurallar çerçevesinde kayıt yaparlar.  

 

Açıklamalar: 

a. Herhangi bir dönemde okulumuzun taban puanı kayıt kabul komisyonlarınca tespit ve ilan 

olunacaktır. 

b. Okulumuz kontenjanlarını doldurmak zorunda değildir. 



 

 
 
 
 
KESİN KAYIT YAPTIRACAK VELİLER İÇİN GEREKLİ BİLGİLER 
 
OKUL FORMALARI 

2015-2016 Eğitim- öğretim yılında okul üniformaları Rase Tekstil San. Tic. A.Ş. tarafından 3 

Ağustos 2015 itibariyle Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No:40 Beylerbeyi (SEV İlköğretim Okulu 

Beylerbeyi Kampüsü yanı) adresinde yer alan mağazasından satışa sunulacaktır. Eş zamanlı 

olarak www.rase.com.tr adresinden de siparişlerinizi verebilirsiniz.  

2 ve 4 Eylül tarihlerinde okul kampüsünde yapılacak olan kayıt tamamlama günlerinde de forma 

satışı yapılacaktır.  

Rase Tekstil İletişim  

rase@rase.com.tr 

0216 318 49 08 

 

AS-KOOP OKUL SERVİS HİZMETİ 

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin 7.maddesi doğrultusunda  Okul Aile Birliğimiz  2015-

2016 Eğitim - Öğretim Yılı için As-Koop Motorlu  Taşıyıcılar Kooperatifi ile anlaşma yapmıştır.  

Servis kuralları, Okul Aile Birliği ile taşıyıcı firma  arasında her yıl yenilenen, tarafların hak ve 

yükümlülüklerinin yer aldığı sözleşmede yer alır. 

As-Koop, 1970’li yıllardan beri okulumuza bireysel olarak hizmet veren servislerin 2002 senesinde 

veli, öğrenci ve okul beklentilerini cevaplamak üzere kooperatifleşmesi ile faaliyetini sürdürmektedir. 

50  Adet minibüs ile öğrencilerimizi emniyetli bir şekilde evleri ve okul arasında taşımaktadır.  

2 ve 4 Eylül tarihlerinde Askoop yetkilileri servis kayıtları için okulda olacaklardır. 

As-Koop İletişim 

 Okul Ofis : 0216  333 11 00-160 

Merkez     : 0216  495 88 31-32 

Faks          : 0216  495 88 29 

info@as-koop.com 

 Cep Telefonu : 0532 315 52 66 / ALİ YAĞMUR 

S.S.302 NO’LU AS - KOOP 

MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ 

 

 



 

 

 

OKUL KİTAPLARININ TEMİNİ 

 

 



 

 

YEMEK ÜCRETİ 

 

  



 

 

 
2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Lise Hazırlık Okul Ücret ve Ödeme Bilgileri  

 
ÖDEME ŞEKİLLERİ 

1) Peşin Ödeme 

KAYIT SI RASINDA 49.750,00 TL (KDV dahil)  
 

2) 7 Taksitli Ödeme  (KDV Dahil) 

Kayıt sırasında 7.267,00 TL 

05.08.2015 7.250,00 TL 

04.09.2015 7.250,00 TL 

05.10.2015 7.250,00 TL 

05.11.2015 7.250,00 TL 

04.12.2015 7.250,00 TL 

05.01.2016 7.250,00 TL 

TOPLAM 50.767,00 TL 

 

3) 10 Taksitli Ödeme  (KDV Dahil) 

Kayıt sırasında 5.162,00 TL 

05.08.2015 5.180,00 TL 

04.09.2015 5.180,00 TL 

05.10.2015 5.180,00 TL 

05.11.2015 5.180,00 TL 

04.12.2015 5.180,00 TL 

05.01.2016 5.180,00 TL 

05.02.2016 5.180,00 TL 

04.03.2016 5.180,00 TL 

05.04.2016 5.180,00 TL 

TOPLAM 51.782,00 TL 

 



 

 

 

 

Lise Hazırlık Sınıfına kesin kayıt yaptırabilmek için okulumuzun 1.taksit ödemesini yapmış ve 

dekontu ile birlikte Mali ve İdari İşler Bölümü'ne gelerek Öğrenci Bilgi Formunuzu imzalamış 

olmanız gerekmektedir.  

Kayıt günlerinde, okulumuzda Yapı Kredi Bankası görevlileri bulunacaktır. Banka görevlileri, 

peşin ödemenizi ve birinci taksit ödemenizi nakit olarak kabul edebilecektir. Bu ödemelerin  kredi 

kartı ile de yapılması mümkündür 

Peşin ödeme yapmak ya da ilk taksit ödemesini banka kanalı ile gerçekleştirmek isteyen 

velilerimiz için hesap numaramız aşağıdaki gibidir 

Banka ve Şubesi: YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. BAĞLARBAŞI ŞUBESİ 

IBAN  No:  TR80 0006 7010 0000 0069 3157 31 

Hesap Adı: SAĞLIK ve EĞİTİM VAKFI ÖZEL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ İKTİSADİ  

İŞLETMESİ 

Açıklama:  ÖĞRENCİ ADI SOYADI  

 

 

 Taksitli ödemeyi tercih eden velilerimizin diğer taksit ödemeleri için;     

        

1- KSTS Sistemi: Yapı Kredi Bankası tarafından, adınıza açılmış/açılacak olan TL vadesiz 

tasarruf hesaplarına ödeme planına uygun KSTS Basvuru Formu alınarak, Özel KSTS 

(Kredili Senetsiz Taksit Sistemi) Limiti tanımlanacaktır . Yapı Kredi Bankası tarafından 

işlemin yapılabilmesi için aşağıda yazılı olan belgeleri yanınızda bulundurmanız 

gerekmektedir. 

 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı ile birlikte),  

 TC Kimlik Numarası 

 

2- Kredi Kartı: Ödemenin Worldcard ile yapılması koşulu ile kredi kartı ile tahsilat 

yapılabilecektir.  

 


