
 

 
 
 

Uzaktan Kayıt Süreçleri 
 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın almış olduğu karar doğrultusunda 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 
okulumuzda eğitim öğretime ara verilmiştir. Bu nedenle aday veli kayıt süreçleri “Uzaktan Kayıt” 
hizmetimiz ile sürdürülecektir.  
 
Erken kayıt avantajlarından faydalanmak isteyen aday velilerimiz aşağıdaki süreçler doğrultusunda 
“Uzaktan Kayıt” yaptırabilirler.  
 

• Okul Öncesi, İlkokul 1, 2 ve 3. Sınıf Adayları için Uzaktan Kayıt Süreci  
 
Tüm aday velilerimiz web sitemizde yer alan online kayıt butonundan kayıt olur.  Okul öncesi, 1, 2 ve 
3. Sınıfa aday olan veliler, başvuru formu doldurma sıralarına göre öğrenci işleri sorumlusu tarafından 
aranır.  
 
Aday velilerin okulumuz hakkındaki soruları için ilgili idarecimizle görüşmeler, telefonla ya da online 
olarak planlanır. Kayıt süreçleri doğrultusunda aday öğrenciyle PDR (Psikolojik Danışmanlık ve 
Rehberlik) bölümü tarafından yapılacak çevrim içi (Skype) gözlem ve görüşme süreci organize edilir. 
Gözlem ve görüşme süreçlerini olumlu tamamlayan adaylar kayıt yaptırma hakkı kazanır.  
 
Kayıt, banka, ödeme planı ile ilgili muhasebe@tedizmir.k12.tr adresine mail atmanız yeterlidir, tüm 
adımlar konusunda mali işler bölümümüz velilerimize destek olacaktır.  
 

• İlkokul 4. Sınıf ve Ortaokul Adayları için Uzaktan Kayıt Süreci  
 
Tüm aday velilerimiz web sitemizde yer alan online kayıt butonundan kayıt olur.  Aday velilerin 

okulumuz hakkındaki soruları için ilgili idarecimizle görüşmeler, telefonla ya da online olarak 

planlanır.   

İlkokul 4. Sınıf ve Ortaokul adayları başvuru formu doldurma sıralarına göre öğrenci işleri sorumlusu 

tarafından aranır. Adaylara “TED İzmir Koleji Giriş Sınavı”na girmeleri için bireysel randevu verilir.  

 
Kayıt, banka, ödeme planı ile ilgili muhasebe@tedizmir.k12.tr adresine mail atmanız yeterlidir, tüm 
adımlar konusunda mali işler bölümümüz velilerimize destek olacaktır. 
  
Sınavda başarılı olan öğrencilere kayıt süreçleri doğrultusunda PDR (Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik) bölümü tarafından yapılacak çevrim içi (Skype) gözlem ve görüşme süreci organize edilir. 

Gözlem ve görüşme süreçlerini olumlu tamamlayan adaylar kayıt yaptırma hakkı kazanır.  

 



• Lise Adayları için Uzaktan Kayıt Süreci  
 

Tüm aday velilerimiz web sitemizde yer alan online kayıt butonundan kayıt olur.   Lise 

adayları başvuru formu doldurma sıralarına göre ilgili öğrenci işleri sorumlusu tarafından aranır.  

10.sınıf adaylarına “TED İzmir Koleji Giriş Sınavı” na girmeleri için bireysel randevu verilir. Aday 

velilerin okulumuz hakkındaki soruları için ilgili idarecimizle görüşmeler, telefonla ya da online olarak 

planlanır.   

Kayıt süreçleri doğrultusunda aday öğrenciyle PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) bölümü 

tarafından yapılacak çevrim içi (Skype) gözlem ve görüşme süreci organize edilir. Gözlem ve görüşme 

süreçlerini olumlu tamamlayan adaylar ön kayıt yaptırma hakkı kazanır. 7 Haziran 2020 tarihinde 

yapılacak olan LGS sonucuna göre kesin kayıt için davet edilir. 

 
Tüm sorularınızda aşağıdaki iletişim bilgileriyle bizlere ulaşabilir, tüm sorularınıza yanıt alabilirsiniz 

Okul Öncesi & İlkokul Öğrenci İşleri Sorumlusu : Tuğçe Semizler 

e-mail: tugce.semizler@tedizmir.k12.tr / 444  6 833 

Ortaokul & Lise Öğrenci İşleri Sorumlusu: Aslıhan Açıkgöz / 444 6 833  

e-mail: aslihan.acikgoz@tedizmir.k12.tr 

Mali İşler 
 
e-mail:     muhasebe@tedizmir.k12.tr 

Mobil :   0 537 040 77 69 
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