
 
 
 
 
 

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

ÖĞRENCİ ALIM SÜRECİ 

Değerli Veli Adaylarımız, 

 

Okulumuza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.  

3.sınıflara öğrenci alım sürecimize ilişkin bilgileri dikkatinize sunmak isteriz.  

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için alınacak öğrenciler, aday sayısı kontenjanı aştığı takdirde noter 

huzurunda yapılacak kura çekimi ile kabul edilecektir. 

 

Saygılarımızla, 

Özel Üsküdar SEV İlkokulu 

 

ÖĞRENCİ TANIMA VE KURA İŞLEMLERİ 

 

1. KURA BAŞVURUSU 

Öğrencinin kuraya katılabilmesi için 16 Mart - 29 Nisan 2020 tarihleri arasında formun, 

http://kura.sevuskudar.k12.tr  adresi üzerinden eksiksiz (öğrencinin nüfus cüzdanındaki bilgiler ile 

aynı olacak şekilde) doldurulması gerekmektedir.  

Randevu onayınız, tarafınıza e-posta aracılığıyla bildirilecektir. Bu nedenle e-posta adresinizin, 

formu doldururken doğru yazılmış olması önem taşımaktadır. Sorun yaşamanız halinde 

usevinfo@sevuskudar.k12.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

Başvuru sırasında gerekli belgeler: 

 2019 - 2020 eğitim öğretim yılına ait okuduğu sınıf seviyesini gösterir öğrenci belgesi başvuru 

sistemine yüklenir. Öğrenci belgesi alınamaması durumunda e-okul portfolyom sayfası ya da e-okul 

not bilgilerinin olduğu ekran görüntüsü de kabul edilecektir. 

 Öğrencinin nüfus cüzdanının ön ve arka yüzü başvuru sistemine yüklenir. 

 Bir (1) adet vesikalık fotoğraf başvuru sistemine yüklenir. 

 KDV dahil 450 TL tutarındaki kura katılım ücreti tarafınıza gönderilen onay linki üzerinden online 

olarak ödenir. 

2. ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMASI 

Kura sonrasında, kayıt hakkı kazanan öğrencilerle tanıma çalışmaları yapılacaktır.  

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin velilerine kura sonrasında ayrıca bilgilendirme mektubu 

gönderilecektir.  
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3. KURA  

 Okulumuzun Çamlıca Kampüsü oditoryumunda noter huzurunda, 2 Mayıs 2020 Cumartesi günü 

kura çekilecektir. 

 Kuramız saat 10.30’da başlayacak, sırası ile önce 1., 2., ve 3.sınıfların kurası çekilecektir. 

 Kura çekimi aday velilerin katılımına açık olmayacak, arzu eden velilerimiz kura çekilişini web 

sitemizden yapılacak olan canlı yayından takip edebilecektir. 

 Kura sonuçları aynı gün web sitemizde yayınlanacaktır. 

 

 

29 Nisan 2020 tarihi mesai bitimine kadar tüm adayların kura başvuru işlemlerinin tamamlanmış 

olması gerekmektedir.  Kuraya katılım işlemlerini tamamlamamış ve/veya kura numarası almamış 

öğrenci adayları, kuraya katılmak için herhangi bir hak iddia edemezler. Ücretini ödediği halde kuraya 

katılmaktan vazgeçenlere para iadesi yapılmaz.  

 

 

 


