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TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANAOKULUNA 

2017-2018 EĞİTİM YILI SINIFLARINA ÖĞRENCİ ALIMI 

(01.01/31.12.2013 DOĞUM ARALIĞI) 

 

ADAY KAYITLARI 

Aday Başvuru Süresi Başlangıç Tarihi : 03 Nisan 2017 (internetten başvuru)  

 08.30’dan itibaren 

 

Aday Kayıt Tarihi : 17 Nisan – 13 Mayıs 2017 

 Genel Müdürlük Binası / İncek Kampüsü 

Kontenjan İlanı : 24 Mayıs 2017 

 

Kontenjan Aşımı Durumunda Kur’a Tarihi  : 30 Mayıs 2017 Salı günü saat 10.00  

Kur’a Yeri : TED Ankara Koleji Vakfı İlkokulu Amfi Tiyatro 

KESİN KAYITLAR 

Kesin Kayıt Randevusu Başlangıç Tarihi : 31 Mayıs 2017 (internetten başvuru)  

 08.30’dan itibaren 

 

Kesin Kayıt Yeri : TED Ankara Koleji Vakfı Okulları  

 Lise Binası Çok Amaçlı Spor Salonu / İncek Kampüsü 

Asıl Liste Kesin Kayıt Tarihi : 02 - 13 Haziran 2017 

Yedek Liste Kesin Kayıt Tarihi : 15 - 16 Haziran 2017 

 

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu 

 

Adres    : Taşpınar Mahallesi, 2800.cad. No:5 06830 Gölbaşı/ANKARA 

İnternet Sitesi  : http://www.tedankara.k12.tr 

 

Müdür Yardımcısı Tülin TEKİNER 

Tel    : 0 (312) 586 90 90  -  586 90 00 / 3909 

E-posta   : ttekiner@tedankara.k12.tr 

Faks    : 0 (312) 586 90 89 
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2017–2018 EĞİTİM YILI SINIFLARINA 

ÖĞRENCİ ALIMINA İLİŞKİN ŞARTLAR 

(01.01.2013/31.12.2013 DOĞUM ARALIĞI) 

2017–2018 Eğitim yılı için TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu sınıflarına 2013 

doğumlu (01.01.2013-31.12.2013) öğrenciler alınacaktır. 

 

1. GENEL AÇIKLAMALAR  

 Anaokulu Eğitimi A1 ve A2 olmak üzere 2 yıldır. Anaokulunda 2 yıllık eğitimi 

tamamlayan öğrenci, İlkokul 1. sınıfa kayıt yaptırır. 

 Öğrenim ücreti her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.  

 TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu sınıflarına başvuran adaylar bu kılavuzda 

yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar. 

 TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulunda özel eğitime gereksinimi olan çocuklara 

yönelik program ve özel sınıf uygulaması yoktur. 

 2013 doğumlu müracaatlar için öğrenci adayının 01.01.2013 - 31.12.2013 doğum 

aralığında olması gerekmektedir. 

2. ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ   

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu sınıflarına öğrenci alımı için velilerin; 

 Aday kaydının yapılabilmesi için sayfa 2’de yer alan tabloda belirtilmiş tarih 

aralıklarında http://www.tedankara.k12.tr adresindeki sitemizde yer alacak 

“taahhütname” bölümünü onaylayıp, aday başvuru formunu eksiksiz olarak 

doldurup, kayıt yaptıracakları gün ve saati belirleyerek elektronik ortamda 

randevu almaları zorunludur.  

 

  

Randevu günleri Randevu saat aralığı 

Hafta içi 17.30-18.00 / 18.00-18.30 / 18.30-19.00  

Hafta sonu 

09.30-10.00 / 10.00-10.30 / 10.30-11.00 / 11.00-11.30 / 11.30-12.00 

13.30-14.00 / 14.00-14.30 / 14.30-15.00 / 15.00-15.30 / 15.30-16.00  

http://www.tedankara.k12.tr/
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3. ÖĞRENİM ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ   

1. 2017-2018 Eğitim yılı Anaokulu öğrenim ücreti KDV dahil 59.450 TL 

(YalnızEllidokuzbindörtyüzelli)TL’dir. Öğrenim ücretinin 17.870 TL 

(YalnızOnyedibinsekizyüzyetmiş)TL’si aday kaydından önce aşağıda verilen 

hesabımıza yatırılmalıdır.  Başvuru sırasında 17.870 TL 

(YalnızOnyedibinsekizyüzyetmiş)TL avansın ödendiğine ilişkin banka 

dekontunun ibraz edilmesi zorunludur. 

 

 

Avans Ödeme Şekilleri;  

a) EFT yoluyla, 

b) Havale yoluyla, 

c) Bankaya elden yatırarak, 

 

2. Aday kaydı sırasında alınan avans, kesin kayıt sırasında öğrenim ücretinin 

peşinatı olarak kabul edilir. (Kesin kayıt yapıldığı takdirde bu avans; ücretin 

peşinatına dönüştürülerek faturalandırılır. Geri kalan kısmı 9 eşit taksitte 

ödenir.)  (Eylül 2017 ayı hariç)  

 

3. Aday kaydı sırasında alınan avans bankaya yatırılacaktır. Mektupla, elden veya başka 

bir yoldan para tahsil edilmez. 

 
Ödeme ile ilgili sorularınız için;  

Muhasebe Müdürlüğü; 0 (312) 586 90 00 / 4505-4506-4509 

Öğrenci adayının anne ve/veya babası TED Ankara Koleji mezunu ise Anaokulu öğrenim ücreti 

KDV dahil 29.725 TL (YalnızYirmidokuzbinyediyüzyirmibeş) TL’dir. Öğrenim ücretinin 8.935 TL 

(Yalnızsekizbindokuzyüzotuşbeş) TL’si aday kaydı öncesi aşağıda verilen hesabımıza 

yatırılmalıdır.  Başvuru sırasında 8.935 TL (Yalnızsekizbindokuzyüzotuşbeş) TL avansın 

ödendiğine ilişkin banka dekontunun ibraz edilmesi zorunludur. 

Anne ve/veya baba TED Ankara Koleji Vakfı Okullarının birinden mezun ise bu okullardan  

(ilk, orta, lise) mezun olduğunu gösterir, ilgili Okul Müdürlüğünden alınacak yazının ibraz 

edilmesi zorunludur. 

Öğrenim Ücreti Avansının Yatırılacağı Banka Hesap Numarası:  

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürlüğü’ne ait Denizbank Tunalı Hilmi Şubesi 

nezdindeki hesap No: 55 70 - 2 7 74 96 - 3 5 6,  IB AN  N o :  T R 34  0 0 13  4 00 0  0 00 2  77 4 9  

60 00  39  olup, öğrenim ücreti avansı yatırılırken banka dekontunda öğrenci adı soyadı ve 

doğum yılının yer alması zorunludur.  
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4. ADAY BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR ve BELGELER 

 2013 doğumlu müracaatlar için öğrencinin, 01.01.2013 - 31.12.2013 doğum aralığında 

olması zorunludur. 

 Aday kaydı için alınan randevu gün ve saatinde velilerin yanlarında getirmeleri 

gereken belgeler aşağıdaki gibidir; 

Not 1: Anne babanın dışında veli olacak kişinin aday kayıt işlemlerini 

yapabilmesi için; öğrencinin anne veya babasından alınan noter onaylı 

muvafakatname (boşanma halinde velayet sahibinden) getirmesi 

zorunludur. 

 

a) Öğrenci adayının ve velisinin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının aslı ve önlü-

arkalı fotokopisi, 

 

b) Öğrenci adayının son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğrafı, (dijital 

olarak forma eklenmiş vesikalık fotoğrafı) 

 

c) Veli adaylarının (anne ve baba) 1’er adet vesikalık fotoğrafı, (dijital olarak forma 

eklenmiş vesikalık fotoğraflar) 

Not 2: İkiz ve üçüz öğrenciler için öğrenci sayısı kadar veli fotoğrafının 

getirilmesi gerekmektedir. 

 

d) Anne ve/veya baba TED Ankara Koleji Vakfı Okullarının birinden mezun ise bu 

okullardan (ilk, orta, lise) mezun olduğunu gösterir, ilgili Okul Müdürlüğünden 

alınacak yazı ve TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Üyelik Kartının ibraz 

edilmesi. 

 

İlkokul Öğrenci İşleri 0 (312) 586 90 00/3510  

 Ortaokul Öğrenci İşleri 0 (312) 586 90 00/2102-2108 

 Lise Öğrenci İşleri 0 (312) 586 90 00/ 1101-1103 

 

Not 3: Mezun kişi anne ise mezuniyet yılına ait soyadının yazılı olduğu nüfus 

kaydının/cüzdanının getirilmesi zorunludur. 

  

e) Öğrenim ücreti avansının peşin yatırıldığını gösterir banka dekontu,  

 

 Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve başvuru kılavuzuna uygun 

yapılmamasından veli sorumlu olacaktır. 

 Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 Belirlenen süre içinde aday kaydı yaptırmayanlar hak talebinde bulunamazlar. 
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5. OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİ   

 Elektronik ortamda veli tarafından doldurulan Aday Başvuru Formu, nüfus 

cüzdanıyla birlikte kontrol edilecek, hata ya da eksiklik varsa bilgilerde düzeltme 

istenecektir. 

 Adayın bilgi formundaki fotoğrafları kontrol edilecektir. 

 Başvuru sahibine aday numarası verilecek, (Aday Kayıt Fişi); ikiz ve üçüz adaylara 

da tek aday kayıt numarası verilecektir. 

Not: Aday kayıt fişi kesin kayıtlar sırasında okul müdürlüğü tarafından 

isteneceğinden, kesin kayda kadar saklanması zorunludur. 

 Öğrenim ücreti avansının yatırıldığına dair banka dekontu/e-dekont çıktısı kontrol 

edilecektir. 

 Adayın anne ya da babasının TED Ankara Koleji Vakfı Okulları’na ait mezuniyet 

evrakı kontrol edilecektir. 

 

6. BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR   

 Başvuru işlemlerinin belirtilen sürede yapılmaması, 

 Aday bilgilerinin eksik ya da gerçeğe aykırı olması, 

 Öğrenim ücreti avansının, ilgili bankaya bu kılavuzda belirtilen tarihte 

yatırılmamış olması, 

durumlarında yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır. 
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7. KONTENJAN İLANI 

2013 Doğumluların kontenjan ilanı 24 Mayıs 2017 tarihinde 

http://www.tedankara.k12.tr adresindeki sitemizde yayınlanacaktır. 

 

8. KONTENJAN AŞIMI DURUMUNDA KUR’A SİSTEMİNİN UYGULANMASI 

2013 Doğumlular için Kur’a Tarihi : 30 Mayıs 2017 Salı günü  
 Saat 10.00 

   
Kur’a Yeri : TED Ankara Koleji Vakfı İlkokul Binası 
 Amfi Tiyatro 

 

2017-2018 Eğitim yılı (2013 doğumlu) sınıfları için başvuran öğrenci sayısının 

kontenjanı aşması durumunda;  

 

30 Mayıs 2017 Salı günü noter huzurunda TED Ankara Koleji Vakfı İlkokul Binası - Amfi 

Tiyatro’da kur’a sistemiyle (aday kayıt sırasına bakılmaksızın) asıl ve yedek öğrenci 

listeleri oluşturulacaktır. (Listeler; kur’a sonuçlandıktan sonra  

http://www.tedankara.k12.tr adresinde, 31 Mayıs 2017 tarihinden itibaren ise okul 

panolarında ilan edilecektir.) 

 

Öncelikle asıl listedeki öğrencilerin kesin kaydı yapılacaktır. 

 

http://www.tedankara.k12.tr/
http://www.tedankara.k12.tr/
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KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 

31 Mayıs 2017 tarihi sabah saat 08.30’dan itibaren http://www.tedankara.k12.tr 

adresimizde yer alacak ek bilgi formunun doldurularak Kesin Kayıt için randevu alınması 

gerekmektedir.  

Kesin Kayıt Randevu işleminin tamamlanmasının ardından ekranda yer alacak “Aile 

Görüşmesi Randevu Takviminden” görüşme için uygun gün ve tarihin belirlenmesi tercih 

edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesin Kayıt Randevu Sistemi 

02 –  13 Haziran 2017 

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Lise Binası Çok Amaçlı Spor Salonu’nda 

 
1 

 

Aile Görüşmesi Randevu Sistemi 

05-30 Haziran 2017 

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu’nda 

 

Anaokulumuzda, kesin kayıt işleminin ardından tüm öğrenci anne ve 

babası ile “aile görüşmesi” yapılmaktadır.  

Görüşmelerde anne - baba ve öğrencinin bulunması gerekmektedir.  

Aile görüşmeleri, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları ve anaokulu 

öğretmenleri tarafından, anaokulu binasında gerçekleştirilir.  

Her  görüşme için ayrılan süre 30 dakikadır ve bu sürede herhangi bir 

belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır.  

 
 
 
 
 

2 
 

http://www.tedankara.k12.tr/
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a) ASIL LİSTEYE İLİŞKİN KESİN KAYIT BİLGİLERİ 

Kesin kayıtlar asıl listede yer alan 01.01.2013-31.12.2013 doğum aralığındaki 

öğrenciler için 02 – 13 Haziran 2017 tarihlerinde TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Lise 

Binası Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılacaktır. 

Belirlenen kontenjanın tamamlanmaması halinde, yedek listeden sırayla kesin kayıt 

yapılır.  

 

b) YEDEK LİSTEYE İLİŞKİN KESİN KAYIT BİLGİLERİ 

Yedek listede yer alan 01.01.2013 - 31.12.2013 doğum aralığındaki öğrenciler için 

kesin kayıtlar 15-16 Haziran 2017 tarihlerinde, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Lise 

Binası Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılacaktır. 

 Asıl listeden kayıt yaptırmayanların olması halinde, kontenjan 

tamamlanıncaya kadar yedek listeden öğrenci kaydı yapılır.  

 Belirlenen tarih ve saatlerde kesin kayıt yaptırmayan öğrenci için hak 

talebinde bulunulamayacaktır. 

 Her yedek liste, ilân edildiği tarih için geçerlidir. 

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER  

1. Aday Kayıt Fişi,  

2. Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğrafı, 

3. Öğrencinin aşı kartı ve fotokopisi, 

4. Öğrencinin tespit edilmiş diyabet, kalp, alerji vb. durumu varsa; belgeleyen doktor 

raporu, 

5. Anne ve babanın birer adet fotoğraflarını getirmeleri gerekmektedir. (Eğer veli 

anne-babadan biri değilse; velinin bir fotoğrafı) 

 Not 1: Anne babanın dışında veli olacak kişinin kesin kayıt işlemlerini yapabilmesi 

için; öğrencinin anne veya babasından alınan noter onaylı muvafakatname  

(boşanma halinde velayet sahibinden) getirilmesi zorunludur. 

 Not 2: İkiz ve üçüz öğrenciler için öğrenci sayısı kadar veli fotoğrafının 

getirilmesi gerekmektedir. (Her öğrenci için farklı bir dosya oluşturulur.)  

6. Anne baba boşanmış ise buna ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı veya varsa 

tedbir/korunmaya ilişkin mahkeme kararı. 

7. Ek bilgi formunda belirtilen; öğrenciyi okuldan anne ve baba dışında alabilecek 

kişilere ait nüfus cüzdanı fotokopilerinin verilmesi gerekmektedir. 
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OKUL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KESİN KAYITLA İLGİLİ YAPACAĞI İŞLEMLER 

 Kesin kayıt sırasında öğrencinin okulumuzda okuduğu sürece geçerliliğini koruyacak 

olan bir sözleşme okulumuz ve veli arasında imzalanacaktır. 

 Veliye Öğrenci Ek Bilgi Formu, (internetten veli tarafından doldurulan form) 

imzalattırılacaktır.  

KESİN KAYIT ÜCRETİ VE BANKA İŞLEMLERİ   

Peşin Ödemeler İçin: 

 Yıllık öğrenim ücretini peşin ödeyecek olan veli adaylarımız; öğrenim ücretinin peşinat 

tutarını,  aday kayıtları sırasında avans olarak yatırmış olduklarından; öğrenim ücretinin 

yıllık tutarından, alınan avans ve peşin ödeme indirim tutarı düşüldükten sonra kalan 

tutarı Okul İşletmemizin Denizbank Tunalı Hilmi Şubesi nezdindeki 5570-277496-356 

no.lu, IBAN TR34 0013 4000 0002 7749 6000 39 no.lu hesabına ödeyebilecektir. Yapılan 

havale veya EFT makbuzları bankanın şubesi veya geçici bürosunca teyit edilmesi 

durumunda geçerli olacaktır. Ayrıca peşin ödemede, kalan bakiye kayıt sırasında 

Denizbank Tunalı Hilmi Şubesi'nin Kampüsteki geçici bürosu tarafından Okul İşletmemiz 

adına tahsil edilebilecektir. Peşin ödemede bakiye tutar tüm bankaların kredi kartı ile de 

(limitin yeterli ve kartın sadece sahibi tarafından kullanılması durumunda) 

ödenebilecektir.  

Taksitli Ödemeler İçin: 

 Öğrenim ücreti kredi kartına taksitlendirilecek ise okul tarafından bildirilecek kredi 

kartları (limitin yeterli ve kartın sadece sahibi tarafından kullanılması durumunda) 

ile ödeme yapılabilecektir. 

 Kredi kartından kısmi çekişler yapılmayacak, tek kart ile tahsilat yapılacaktır. Kredi 

kartı ile taksitlendirmelerde ay atlatılması mümkün değildir. Taksit ödemeleri, kredi 

kartının ilk hesap kesim tarihinden başlamak ve takip eden hesap kesim tarihlerinde 

devam etmek suretiyle en fazla 9 (dokuz) taksitte tahsil edilecektir. 

 Öğrenim ücretinin hangi kredi kartına taksitlendirilebileceği kesin kayıt öncesi 

http://www.tedankara.k12.tr adresimizde “ANAOKULU ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İLE 

YENİ KAYIT İŞLEMLERİ” bölümünde verilecektir. 

 Öğrenim ücretini kredi kartı kullanmaksızın taksitle ödeyecek velilerimizin bankada 

açtıracakları kredili mevduat hesabı için yanlarında T.C. Kimlik numaralı Nüfus 

Cüzdanı aslını getirmeleri gerekmektedir. 

 Kesin kayıt sırasında öğrencinin okulumuzda okuduğu sürece geçerliliğini koruyacak 

olan ve mali hükümleri içeren bir sözleşme okulumuz ve veli tarafından 

imzalanacaktır. 

 

http://www.tedankara.k12.tr/
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KESİN KAYDI YAPILMAYAN ADAY ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN İŞLEMLER 

 

Asıl liste veya yedek listeden kayıt yaptırmayan, yedek listeden sırası gelmeyen veya aday 

kayıt başvuru takvimi içerisinde peşinat ödedikten sonra, kesin kayıt yaptırmayan veli 

adayının talebi doğrultusunda ödemiş olduğu tutar sadece banka hesabına iade edilecektir.  

 

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ SONRASINDA AYRILMAK İSTEYECEK ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN 

İŞLEMLER 

 

Okullarımıza yeni kaydolan öğrencilerin 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete ’de 

yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. maddesinin 2. 

fıkrası dışındaki nedenlerden dolayı; 

 

a) Eğitim yılı başlamadan ayrılanlardan, yıllık öğrenim ücretinin yüzde onu (%10’u) 

tahsil edilir.  

Yapılan hesaplama ve mahsuplaşma sonunda; veli tarafından ödenmiş bulunan tutar, 

Vakıf tarafından tahsil edilecek tutardan fazla ise bakiyesi velinin bildireceği banka 

hesap numarasına iade edilir. Velinin borcu çıkması halinde ise bu tutar veliden 

tahsil edilir.  

 

b) Eğitim yılı başladıktan sonra ayrılanlardan, yıllık öğrenim ücretinin yüzde onu 

(%10’u) ile öğrencinin eğitim gördüğü günlere göre hesaplanacak öğrenim ücreti 

tahsil edilir.  

Yapılan hesaplama ve mahsuplaşma sonunda; veli tarafından ödenmiş bulunan tutar, 

Vakıf tarafından tahsil edilecek tutardan fazla ise bakiyesi velinin bildireceği banka 

hesap numarasına iade edilir. Velinin borcu çıkması halinde ise bu tutar veliden 

tahsil edilir. 

 

c) Öğrenim ücretleri ile ilgili iade işlemleri için ödenen ücretlere karşılık verilen fatura ve 

makbuz asıllarının veliler tarafından Vakıf’a iade edilmesi gerekmektedir.  

 

 

 


