
RCS AKADEMİ 2019 1. Dönem Ön
Kayıt Formu (1 Temmuz Pazartesi -
11 Temmuz Perşembe) / RCS
ACADEMY 2019 1st Session Pre-
Registration Form (Monday, July 1st -
Thursday, July 11th)
BU FORM ÖN KAYIT FORMUDUR.
Ön kaydınızın geçerli olması için formda verilen bilgilerin tam ve doğru olması gerekmektedir. 
Kontenjanımız dahilinde sırası gelen başvurulara "Kayıt Tamamlama Formu" ve ödeme bilgileri ilk 
etapta bir hafta içinde gönderilecektir.
Kontenjanımız dolduktan sonra yapılan başvurular otomatik olarak yedek listemize geçmektedir.
RCS Akademi kayıt ve ödeme prosedürünün dışında gerçekleştirilen herhangi bir ödeme, kayıt için 
geçerli sayılmaz.

------------------------------
THIS FORM IS ONLY A PRE-REGISTRATION FORM. 
For your registration to be valid you have to fill out the form completely and correctly.
If you are on our first pre-registration list, you will be sent a “Registration Completion Form” and the 
payment information by e-mail within a week. 
If our quota for applicants has been filled, your application then will be put on our waiting list in 
order of application. 
Payments done outside the RCS Academy registration and payment procedure will be invalid. 

* Required
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1. Dönem Program Seçimi / 1st Session Course Preference

Çocuğunuzun 1. dönemde katılmak istediği programı seçiniz. Lütfen doğru programı 
seçtiğinize emin olunuz. Dönem ve program değişikliği yapmak istediğiniz takdirde 
kontenjan durumuna göre kaydınız yedek listeye geçebilir. / Choose the course your child 
wants to attend for 1st session. In case of session or course change requests, your 
registration might be passed on to the waiting list.

RCS Akademi Suç Mahalli / RCS Academy Crime Scene

Oyun Tasarımı ve 3D Baskı Teknikleri / Game Design & 3D Printing

Mutlu Şefler / Happy Healthy Chefs

Deneysel Sanat: Teori & Pratik / Experimental Art Institute

Sosyal Girişimcilik / Social Entrepreneurship

Güzel Sanatlar / Fine Arts Experience

İleri Keman / Advanced Violin

Katılımcı Bilgisi / Participant Info

1. Dönem (1 Temmuz - 11 Temmuz) / 1st Session (July 1st -
July 11th) *

Çocuk adı / Child's name: *

Your answer

Çocuk soyadı / Child's surname: *

Your answer

Çocuğunuzun doğduğu gün / Date of birth: *
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Çocuğunuzun TC kimlik Numarası / Your child's Passport
Number

Önkaydınızın geçerli olması için TC kimlik numarasının doğru olması gerekmektedir. / 
Please type the passport number correctly for the pre-registration to be valid.

Okul Bilgisi / School Info

Choose

Çocuğunuzun doğduğu ay / Month of birth: *
Choose

Çocuğunuzun doğduğu yıl / Year of birth: *
Choose

TC Vatandaşı ise TC kimlik no / If foreigner, passport number: *
Lütfen doğru bilgi girdiğinize emin olunuz / Please make sure you give correct information.

Your answer

Çocuğunuzun okulunun adı / Name of the school the child is
attending: *
Gerekli görüldüğü durumlarda, çocuğunuzun okulundan öğrenci belgesi istenebilir.

Your answer

Çocuğunuzun sınıf ve yaş durumu / Age and grade info of your
child *
RCS Akademi'ye katılabilmek için çocuğunuzun sınıfının ya da yaşının aşağıdaki kriterlerden birine
uyması gerekmektedir.Gerekli görüldüğü durumlarda, çocuğunuzun okulundan öğrenci belgesi
istenir. / In order to attend RCS Academy your child's grade or age should fullfill one of the below
criteria. RCSummer may request a student enrollment document from school if needed.
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2019-2020 eğitim yılında 8. sınıf öğrencisi / 8th grader in the 2017-2018
academic year

13 yaşında / 13 years old

14 yaşında / 14 years old

15 yaşında / 15 years old

16 yaşında / 16 years old

Aile Bilgisi

Anne Adı / Mother's Name *

Your answer

Anne Soyadı / Mother's Surname *

Your answer

Baba Adı / Father's Name *

Your answer

Baba Soyadı /Father's Surname *

Your answer

Programa katılacak başka kardeş var mı? / Do you have another
child to register? *
Kardeş Bilgisi: Kardeş kontenjanından yararlanmak için her iki kardeş için ayrı ön kayıt formları
aynı gün içinde doldurulmalıdır / Sibling Information: Separate forms should be filled out for both
siblings on the same day.
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Hayır / No

Evet / Yes

Çocuğunuzun İngilizce düzeyi / English Level:

Katılımcıların en az 5 sene İngilizce eğitimi tamamlamış olmaları gerekmektedir. / 
Participants must have completed at least 5 years of formal English language instruction. 

5

6

7

Daha fazla/ More

Kayıt Sorumlusu Bilgisi / Registration Contact

Kontenjanımız dahilinde sıranız gelirse 'Kayıt Tamamlama Formu' bu kişiye e-posta ile 
gönderilecek ve gerekli görüldüğü durumlarda iletişime geçilecektir. / If you are on our first 
pre-registration list, the 'Registration Completion Form' will be sent to the listed person by e-
mail and we will be in contact with him/her if necessary.

Evet ise diğer çocuğunuzun adı / If yes, name of the other child:

Your answer

Soyadı / Surname:

Your answer

Kaç senedir İngilizce eğitimi alıyor?/ How many years of English
instruction has your child completed at school? *

Kayıt sorumlusunun adı / Registration contact's name: *
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This is a required question

Your answer

Kayıt sorumlusunun soyadı / Registration contact's surname: *

Your answer

Yakınlık derecesi / Relation to child *

Your answer

İletişim Numarası / Contact Number: *
Lütfen başında 0 olmadan ve boşluk bırakmadan yazınız, örnek: 5359992233. / For lines outside of
Turkey please include the country code.

Your answer

E-posta adresi / E-mail address: *
RCS Academy bilgilendirme e-postaları, şirket e-postalarının güvenlik duvarına takılabildiği için
kullanmakta olduğunuz GÜNCEL bir başka e-posta adresi eklemenizi öneririz. RCS Academy
yanlış e-posta adreslerinden ve spam'e düşen e-postalardan sorumlu tutulamaz. / Please provide
us with a current email address that you use regularly and is different than company email
addresses, as these have firewalls that prevent RCS Academy reminders to be received. RCS
Academy is not responsible for incorrect e-mail addresses and for e-mails that go to spam folder.

Your answer

Kayıt sorumlusu 2. kişi Adı / 2nd Registration responsible's
name:

Your answer

Kayıt sorumlusu 2. kişi Soyadı / 2nd Registration responsible's
surname:
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Çocuğum daha önce RCSummer'a katılmıştı./My child has attended
RCSummer before

Mezunlar Derneği Ofisi E-postasıyla/ Alumni Office Email

Arkadaş/Friend

Websitesi/Website

Sosyal Medya/Social Media (Instagram, Facebook, Twitter)

Diğer/Other

Ön kayıt formunda yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum / I
accept that all the information in the pre-registration form above is correct.

Your answer

2. kişi İletişim numarası / 2nd person contact number: *
Yukarıda verilen numaradan farklı olmalıdır. Lütfen başında 0 olmadan ve boşluk bırakmadan
yazınız, örnek: 5359992233. / For lines outside of Turkey please include the country code.

Your answer

2. kişi Alternatif e-posta adresi / 2nd person Alternative e-mail
address: *
RCS Academy bilgilendirme e-postaları, şirket e-postalarının güvenlik duvarına takılabildiği için
kullanmakta olduğunuz GÜNCEL bir başka e-posta adresi eklemenizi öneririz. / Please provide us
with a current email address that you use regularly and is different than company email addresses,
as these have firewalls that prevent RCS Academy reminders to be received.

Your answer

RCS Akademi ile ilgili bilgiye nasıl ulaştınız? How did you find
out about RCS Academy? *

Lütfen onaylayınız. / Please confirm. *
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Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service

SUBMIT
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJIzAFXo0PUaiXO5OYNtL_ygsVRuyZdcAu4Hz1h5fs4QqA9A/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJIzAFXo0PUaiXO5OYNtL_ygsVRuyZdcAu4Hz1h5fs4QqA9A/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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