
 
 
 
 
 

2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı 

3. Sınıf Öğrenci Alım Süreci 

Değerli Veli Adaylarımız, 

Okulumuza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.  

2019-2020 eğitim öğretim yılı için 3.sınıflara öğrenci tanıma çalışması ile kontenjan dahilinde öğrenci alınacaktır. Aday sayısı 

kontenjanı aştığı takdirde, noter huzurunda kura çekilecektir. 

3. SINIF KURASINA KATILMAK İÇİN GEREKEN ADIMLAR 

ADIMLAR TARİH YAPILMASI GEREKENLER ADRES 

ONLINE 

RANDEVU 

25 Mart-30 Nisan 2019 http://kura.sevuskudar.k12.tr adresinden Öğrenci Tanıma Çalışması için 

öğrenci bilgi kayıt formunun doldurulması ve aşağıdaki dokümanların 

sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

 2018-2019 eğitim-öğretim yılına ait okuduğu sınıf seviyesini 
gösterir öğrenci belgesi, 

 Öğrenci nüfus cüzdanının ön ve arka yüzü, 
 Bir adet vesikalık fotoğraf. 
 KDV dahil 450 TL tutarındaki kura katılım ücretinin tarafınıza 

gönderilen onay linki üzerinden online olarak ödenmesi  
 
Tanıma çalışması sonrası size e-posta ile gönderilen kura 
katılım numarasını kaydetmeniz önem taşımaktadır.  

 

Öğrenci 

Tanıma 

Çalışması 

7-8-9 Mayıs 2019 

(Tanıma Çalışması) 

 

(Aday öğrencilerin randevudan 

15 dakika önce belirtilen yerde 

bulunmaları rica olunur.) 

Öğrenci Tanıma Çalışmasına Getirilmesi 
Gereken Belgeler:  

 Öğrenci nüfus cüzdanının aslı 
 

Özel Üsküdar SEV 
İlkokulu 

Beylerbeyi 
Kampüsü 

Burhaniye Mahallesi 

Resmi Efendi Sokak 

No:4 BEYLERBEYİ 

KURA  

25 Mayıs 2019 

Cumartesi  

Saat: 10.30 

 

 Özel Üsküdar SEV 

Ortaokulu 

Oditoryumu 

Küçükçamlıca  

Mahallesi  

Çilehaneyolu Cad. 
No.6  ÇAMLICA 

 

30 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar tüm adayların Öğrenci Tanıma Çalışması için randevu 

alması ve kura başvuru işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.  Öğrenci Tanıma Çalışmaları sonrası okul 

tarafından gönderilecek e-posta ile adaya kura katılım numarası bildirilecektir.  

Kura başvuru işlemlerini tamamlamamış ve/veya kura katılım numarası almamış öğrenci adayları, kura çekimine 

gidilmesi halinde kuraya katılmak için herhangi bir hak iddia edemezler. Öğrenci Tanıma Çalışmasına katılmış olmak 

ve/veya kura katılım ücretinin bankaya yatırılmış olması ve/veya aday başvuru formunun doldurulmuş olması, e-posta 

ile gönderilen kura katılım numarası alınmadığı takdirde kuraya katılmak için herhangi bir hak doğurmaz, ücret iadesi 

yapılmaz. Ücret iadesi ancak Öğrenci Tanıma Çalışması sonrası okul yöneticilerinin yönlendirmesi ve veli adayının da 

hemfikir olması sonrası geri çekilen kayıt talebine istinaden yapılacaktır. 

 

http://kura.sevuskudar.k12.tr/

