Değerli ATO Personeli,
Zafer Koleji ve Zafer Eğitim Kurumları olarak 35 yıldır Ankara’nın gururu olan başarılı genç nesilleri
yetiştiriyoruz. Ailemiz o kadar genişledi ki; bugün Ankara’da üniversite okumuş her iki kişiden biri Zafer
Eğitim Kurumları ile mutlaka bir noktada buluşmuş oluyor.
Bu mektubu muhtemelen daha önce Zafer Dershanelerinde öğrenim görmüş, Zafer Yayınlarından bir kitap
okumuş, bir test çözmüş veya Zafer Eğitim Kurumlarının herhangi biri ile yolu kesişmiş bir öğrencimiz olarak
okuyorsunuz.
Kurucumuz merhum Sayın Ali Demir’in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet benim en büyük
zaferimdir.” sözünden yola çıkarak isimlendirdiği ve Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı kolej kampüsü
olan Zafer Koleji, 60 Bin m2 toplam alanı, 35 milyon dolar tesis ve 25 milyon dolar eğitim ve AR-GE
yatırımı, Dünya Okulu (IB Programı) ile, bilimde, sporda ve sanatta dünya ile yarışacak yeni nesil Türk
gençlerini yetiştirmeye devam ediyor. (Dünyanın bütün prestijli kolejlerinde olduğu gibi 2.750 öğrenci
kapasite ile sınırlı, Türkiye’de tek Zafer Koleji Kampüsü)
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Zafer Kolejinde en az bir çocuğu öğrenim görecek veya koleje ön talep yapan ATO mensupları sayısı kurum
anlaşması yapacak seviyeye ulaştığı için artık kolejde kurumsal avantajlarınız var.
Ankara’nın en başarılı kolejinde, mezunlarının %80’i tıp, mühendislik ve hukuk fakültelerine yerleşen, 2018
LGS’ de Ankara’dan tek Türkiye birincisini çıkaran, 2018 ve 2019 LGS Türkiye birincilerinin de okumak için
en iyi kolej olarak seçtiği, sonuç olarak son iki senenin LGS Türkiye 1.lerinin öğrenim gördüğü (Dışarıdan
bakan herkese, “O Okul Burası” dedirten.) en gözde okulda, Milli Takım antrenörleri ile 2024 ve 2028
olimpiyatlarına altyapısından Türk sporcuları gönderecek yatırımlara ve antrenmanlara şimdiden başlamış
bir kolejde çocuğunuzun eğitim görebilmesi için ATO vasıtası ile size özel ayrıcalıklar tanındığını bilmenizi
istiyoruz. (Birçok uluslararası üniversiteye direkt kabul olanaklarına da sahip, çocuğunuza uluslararası bir
eğitim ve öğrenim kariyerini de açabilecek sistem)
Hemen şimdi, kurumunuza özel web sitesinden www.zaferkoleji.com.tr/ato veya 444 5 512 numaralı
telefondan ATO’lu olduğunuzu belirterek oluşturacağınız Aile Kampüs Deneyimi randevunuzu
oluşturabilirsiniz.

ATO’ya özel anlaşmamız gereği, size özel fırsatlar ve ayrıcalıklar için ayırılan kontenjanlarımız dolmadan,
yeni dönem kayıtları için en kısa zamanda sizleri okulumuza bekliyoruz. Çocuklarımızın geleceğine nasıl
bir yatırım yaptığımızı yerinde görmek için Aile Kampüs Deneyimini mutlaka talep ediniz.

Saygılarımızla,
Zafer Koleji, ATO Veli İletişim Sorumlusu

