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2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı

Kayıt İşlemleriyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Kontenjanınız Nedir?
2022-2023 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıflarına, Anadolu Lisesi için 84, Fen Lisesi için 42 öğrenci alınacaktır.

Okul gerekli gördüğünde kontenjanını değiştirebilir mi?
Anadolu ve Fen Lisesi ilan ettiği kontenjanını doldurmak zorunda değildir. Okul gerekli gördüğünde kontenjanını 
artırabilir. Kontenjan artırımı gerçekleşirse web sitemizde duyurulur.

Kız / Erkek kontenjanları ve puanları farklı mı? 
Hayır, tek puan ve tek kontenjan vardır.

Anadolu ve Fen Lisesi için taban puanı ile mi öğrenci alımı gerçekleşir?
Evet.  Anadolu ve Fen Lisesi taban puanları ile ilgili bilgiye web sitemizde yer alan “KONTENJAN BİLGİSİ, TABAN 
PUANI ve BAŞARI BURSLARI” sekmesini tıklayarak ya da dokümanın “KONTENJAN BİLGİSİ, TABAN PUANI ve 
BAŞARI BURSLARI” bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Ön kayıt ücretli midir?
Hayır. Online yapılan ön kayıtlar ücretli değildir.

Ön kayıt yaptırmadan kesin kayıt olabilir miyim?
Hayır. Kesin kayıt yapılabilmesi için mutlaka sisteme ön kayıt bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

Hem Anadolu hem Fen Lisesine aynı anda kayıt yaptırabilir miyim?
Evet. Ön kayıt başvuru formunda her ikisi için de kayıt yaptırabilirsiniz. Sistem başvuruları başvurduğunuz okul 
ya da okullara göre sıramaktadır.

Başarı bursları nasıl ve ne şekilde verilir?
Burslar ile ilgili bilgiye web sitemizde yer alan “KONTENJAN BİLGİSİ, TABAN PUANI ve BAŞARI BURSLARI” 
sekmesini tıklayarak ya da dokümanın “KONTENJAN BİLGİSİ, TABAN PUANI ve BAŞARI BURSLARI” bölümünden 
ulaşabilirsiniz.

Başarı bursu haricinde burs verilir mi?
Hayır. Sadece başarı bursu verilir.

Başarı bursuna hak kazanıldığında diğer indirimlerden de yararlanılabilir mi? 
Başarı bursuna ilave olarak sadece kardeş indirimi uygulanır. Başarı bursu alan öğrenciler kardeş indirimi 
haricindeki indirimlerden yararlanamaz.

Aynı anda hem devlet tercihi yapıp hem de özel okula kayıt yaptırabilir miyim?
Hayır. Özel okula kesin kaydı yapılan (muhasebe kaydı gerçekleşen) öğrenci için devlet liseleri tercih sistemi 
açılmaz. Okulumuza kesin kaydı gerçekleşen öğrencinin e-okul sistemi üzerinden kaydı gerçekleşir. 

Özel okula kesin kaydı yapılan öğrencimin kaydını sildirip devlet tercihi yapabilir miyiz?
Evet. Tercih döneminde yapılabilir. Ancak ödenen ücretin iadesi, devlet okuluna yerleştiğinin belgesi okulumuza 
ıslak imzalı olarak iletildiğinde yapılmaktadır. 
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Devlet tercihlerimi iptal ettirerek kayıt yaptırablir miyim?
Evet. Ancak okulumuzda kontenjan varsa kayıt yapılabilir.

Başarı bursu aldığım halde 1. kesin kayıt döneminde kayıt yaptırmazsam, sonraki kesin kayıt dönemlerinde 
burs hakkım devam eder mi?
Hayır devam etmez. Kazanılan başarı bursu sadece ilgili kayıt döneminde geçerlidir.

Kazandığım başarı bursunun yüzdesi liseye devam ederken artış gösterebilir mi?
Hayır. Kazanılan burs oranı ALKEV burs ve indirim yönetmeliği şartları doğrultusunda artış göstermez.

Kazanılan başarı bursu hangi koşullarda ve ne kadar süreyle geçerlidir?
ALKEV Burs ve İndirim Yönetmeliği doğrultusunda, öğrencinin yıl sonu başarı puanının 85’in altına düşmemesi 
ve herhangi bir disiplin cezası almaması koşuluyla, öğrencinin lise eğitim hayatı boyunca geçerlidir.

Başarı bursu Neyi Kapsar?
Sadece eğitim öğretim ücretini kapsar.

Okul ücretini okula gelmeden yatırabilir miyiz? 
Hayır. Kesin kayıt için velilerimiz şahsen ya da vekaleten okulda olmak zorundadırlar.


