
A brighter future starts today   

Öğrenci  Dosyası 
Student’s admission  

 NAMIK ALTAŞ KOLEJİ  
                                       Öğrenci Kayıt Kabul                                               

Admission department   

                                        Student’s Application form 

Öğrencinin  

Adı Soyadı       :…………………………………………... 
Student’s name 

Doğum Tarihi:………………………………………....... 
Date of birth 

Sınıfı                 :…………………………………………… 
Year level 

Tarih                :  ……../………/……….. 
Date 

Dosya Numarası:……………………….. 
Folder number 

 
A brighter   future   starts today 



Contact Form / İletişim Bilgileri 
Bu formu okul turundan önce doldurunuz. 

Fill in the form before the school tour starts. 

CHILD’S DETAILS / ÖĞRENCİNİN BİLGİLERİ 
 

 Adı 
Name 

 Soyadı 
Surname 

 Doğum tarihi 
Date of birth 

 

 Cinsiyeti 
Gender 

 Uyruğu 
Citizenship 

 T.C. Kimlik no 
T.C. identity No 

 

 Ev adresi 
Home address 

 

MOTHER’S DETAILS / ANNENİN BİLGİLERİ 
 

 Adı 
Name 

 Soyadı 
Surname 

 Telefon 
Phone number 

 

 E-posta 
E-mail 

 Uyruğu 
Citizenship 

 T.C. Kimlik no 
T.C. identity No 

 

FATHER’S DETAILS / BABANIN BİLGİLERİ 
 

 Adı 
Name 

 Soyadı 
Surname 

 Telefon 
Phone number 

 

 E-posta 
E-mail 

 Uyruğu 
Citizenship 

 T.C. Kimlik no 
T.C. identity No 

 

SURVEY / ANKET 
 

 Okulumuz ile ilgili nereden bilgi edindiniz?  How did you learn about NAC? 

       Sosyal medya (website, Instagram, facebook)              Daha önce burada okuyan aile üyesinden 
       Bilbord, dış reklam             Tanıdıklarımdan                  İnternet 

 



Admission Form / Kayıt Bilgileri 
Bu formu okul hazır buluşluk sınavından önce doldurunuz. 

Fill in the form before the assessment. 

CHILD’S PREVIOUS EDUCATION / ÖNCEKİ EĞİTİM DURUMU 
 

 Lütfen öğrencinin en son gittiği  üç eğitim kurumunu belirtiniz? 

Please list previous schools(starting from most recent) 

Eğitim kurumunun adı Ülke                          Sınıf                                 Tarihler 
Name of school                                        Country                    Year level                        Dates of attendance 

……………………………………………………     ……………………….     ……………………        ……./………… - ……../………….. 

……………………………………………………     ……………………….     ……………………        ……./………… - ……../………….. 

……………………………………………………     ……………………….     ……………………        ……./………… - ……../………….. 

 

 En son gidilen okul türü 
Type of the most recent school 

        Özel okul                       Yatılı okul 

        Devlet okulu                 Uluslararası okul 
 

 Eğitim dili 
Language of education 

…………………………………………………………………………….. 

 

 Müfredat 
Curriculum followed 

        Milli eğitim             Cambridge 

        IBO                           Diğer ………………………… 
 

 Katıldığı kulüpler 
Extra-curricular activities 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 Çocuğunuzun gelişiminde bilinmesi gereken önemli bilgiler 

varsa lütfen belirtiniz (alerjiler, ilaç kullanımı, hastalık ve  

ameliyatlar gibi) Please give details of any developmental 

problem and/or any medical/allergy problems. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 Herhangi bir alanda özel desteğe ihtiyaci var mı? 

(akademik, bedensel, işitsel, görsel, konuşma vb) Lütfen 

belirtiniz. Does your child have any special needs? 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 
 

Özel Namık Altaş Koleji Kayıt Kabul Yöntemi hakkında bilgi 

sahibi oldum. Bu bilgi çerçevesinde çocuğumun Özel Namık 

Altaş Koleji'ne  başlayacağı tarihte, Okul Yönetiminin 

çocuğumun “özel” Eğitime ihtiyaç duyması yönünde bir 

tesbitte bulunması ve okulun o günkü mevcut imkanlarıyla 

bu “özel”  eğitim ihtiyacına cevap verebilecek durumda 

olmadığını ifade etmesi halinde; çocuğumun Okula kesin 

kaydının yapılamayacağını kabul ederim.                                         

We/I also understand that the admission of my child is at the 

absolute discretion of the School and the School is not 

obliged to offer any justification for the rejection of any 

application. In case school will identify any special needs of 

my child  during the education period  We/I understand that 

this may result in termination of school contract or future 

dismissal of my child  from the school.

Velinin Adı Soyadı                                                           İmza                                             Tarih 
Parent Name &Surname        Signature                                    Date 

……………………………………………………………………..          ……………………………………………  …………/…………../……………….. 



Student Assessment / Hazır Bulunuşluk Sonucu 
Okul idaresi tarafından doldurulacaktır. 

Filled by school administration. 

CHILD’S ASSESSMENT / HAZIR BULUNUŞLUK DEĞERLENDİRMESİ 
 

 Okul psikoloğu/rehber öğretmenin değerlendirmesi 
Psychological assessment 

Öğrenciyi değerlendirdim ve  

      …………….. yaş grubu/ sınıfa kaydının uygun olduğunu düşünüyorum. 

      kayıt kararının toplantı/kurul kararına bırakılması gerektiğini düşünüyorum. 

Notlar: ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Adı – Soyadı ……………………………….. Tarih…………………… İmza……………………. 

Değerlendirme 

Sonucu 
 
    Beklenen seviyenin altında 

     Beklenen seviyede 

     Beklenen seviyenin üzerinde 

Kayıt kanaati 
 
      Kayıda uygundur 
      Kayıda uygun değildir 

 

 Öğrencinin akademik değerlendirmesi 
Academical assessment 

Öğrenciyi değerlendirdim ve  

      …………….. yaş grubu/ sınıfa kaydının uygun olduğunu düşünüyorum. 

      kayıt kararının toplantı/kurul kararına bırakılması gerektiğini düşünüyorum. 

Notlar: ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Adı – Soyadı ……………………………….. Tarih…………………… İmza……………………. 

Değerlendirme 

Sonucu 
 

    Beklenen seviyenin altında 

     Beklenen seviyede 

     Beklenen seviyenin üzerinde 

Kayıt kanaati 
 
      Kayıda uygundur 
      Kayıda uygun değildir 

 

 Okul müdürünün değerlendirmesi 
School principal’s assessment 

Öğrenciyi değerlendirdim ve  

      …………….. yaş grubu/ sınıfa kaydının uygun olduğunu düşünüyorum. 

      kayıt kararının toplantı/kurul kararına bırakılması gerektiğini düşünüyorum. 

Notlar: ………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Adı – Soyadı ……………………………….. Tarih…………………… İmza……………………. 

 

 

 

Kayıt kanaati 
 
      Kayıda uygundur 
      Kayıda uygun değildir 

 


