
 
 
 
 
 

 
 

 
2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı 

Öğrenci Alım Süreci 

Değerli Veli Adaylarımız, 

Okulumuza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.  

Ana sınıfı öncesi ve ana sınıfı öğrenci alım sürecimize ilişkin bilgileri dikkatinize sunmak isteriz.  

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı için alınacak öğrenciler, aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde noter huzurunda 

yapılacak kura çekimi ile kabul edilecektir. 

ADAY ÖĞRENCİ YAŞ GRUBU 

Ana Sınıfı Öncesine:  

 01 Ocak 2015– 30 Eylül 2015  

 

 01 Ekim 2014-31 Aralık 2014  (Bu yaş aralığındaki aday öğrencilerin ebeveynleri ana sınıfı öncesi sınıf 

seviyesine başvuru yapabilirler. Konu ile ilgili danışmak istediğiniz durumda 0216 341 93 63 no.lu 

telefondan iletişime geçebilirsiniz. 

 

Ana Sınıfına:  

 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014  

 

 01 Ekim 2013– 31 Aralık 2013  (İlkokul 1.sınıfa başlamaya hazır bulunmadıklarını belgeleyen sağlık 

raporunu, kamu ve üniversiteye bağlı sağlık kurumlarında görev yapan çocuk sağlığı uzmanlarından 

almaları durumunda) 

 

 

Ekim - Aralık ayları doğumlu öğrenciler sadece bir yaş grubuna başvuru yapabileceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

1. RANDEVU ALINMASI 
Öğrencinin kuraya katılabilmesi için 25 Mart-14 Mayıs 2019 tarihleri arasında aşağıdaki link 

üzerinden öğrenci tanıma çalışması için öncelikle online randevu alınarak formun eksiksiz ve 
öğrencinin nüfus cüzdanındaki bilgiler ile aynı olacak şekilde doldurulması gerekmektedir. 

Randevu onayınız, tarafınıza e-posta aracılığıyla bildirilecektir. Randevu tarihi başvuru yaptığınız 
tarihin 3 hafta sonrasını gösterecek şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle e-posta adresinizin, formu 
doldururken doğru ve eksiksiz yazılmış olması önem taşımaktadır. Sorun yaşamanız halinde 
usevinfo@sevuskudar.k12.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 
 

http://kura.sevuskudar.k12.tr  

Başvuru için gerekli belgeler: 

 Öğrencinin nüfus cüzdanının ön ve arka yüzü başvuru sistemine yüklenir. 

 Bir (1) adet vesikalık fotoğraf başvuru sistemine yüklenir. 

 KDV dahil 450 TL tutarındaki aday kayıt ücreti, online başvuru aşamasında ödenir.  
 
 

2. ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMASI 

 
Öğrenci tanıma çalışması için alınan randevu gün ve saatinde aşağıdaki adrese öğrenci ile birlikte 
gelinmesi gerekmektedir. Lütfen yanınızda öğrencinin nüfus cüzdanını bulundurunuz.  
 
Adres: Özel Üsküdar SEV İlkokulu Bağlarbaşı Kampüsü Junior Hall (Ana sınıfı binası) 

Selami Ali Mahallesi Ekmekçibaşı Sokak No 12 34664 Bağlarbaşı - İstanbul 
 

3. KURAYA KATILIM İŞLEMLERİ 
 

Tanıma çalışması sonrası size e-posta ile gönderilen kura katılım numarasını kaydetmeniz 
önem taşımaktadır. 

 
4. KURA  

 

 Aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde, okulumuzun Çamlıca Kampüsü’nde noter huzurunda, 25 Mayıs 
2019 Cumartesi günü kura çekilecektir. 

 Kuramız saat 09.30’da başlayacak, sırası ile önce Ana Sınıfı Öncesi, Ana Sınıfı ve diğer sınıfların 
kurası çekilecektir. 

 
17 Mayıs 2019 tarihi mesai bitimine kadar kuraya katılım işlemlerini 

tamamlamamış ve/veya kura numarası almamış öğrenci adayları, kuraya katılmak için herhangi bir 

hak iddia edemezler.  

Yukarıda belirtilen işlemleri tamamlamış olmak, e-posta ile gönderilen katılım numarası alınmadığı 

sürece kuraya katılmak için herhangi bir hak doğurmaz, ücret iadesi yapılmaz. Ücret iadesi ancak 

tanıma çalışması sonrası okul yöneticilerinin yönlendirmesi ve veli adayının da hemfikir olması sonrası 

geri çekilen kayıt talebine istinaden yapılacaktır. 
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