
BEYTEPE İLKOKULU ÖN KAYIT DUYURUSU 

                09.06.2016 

 

 2016 – 2017 Eğitim-Öğretim yılı Beytepe İlkokulu öğrenci ön kayıtlarımız 

01.07.2016 tarihi itibariyle başlatılıp, 15.08.2016 tarihinde sona erdirilecektir. Verilen  

süre içerisinde aşağıda belirti len evraklarla birlikte okul idaresine başvurmanız 

önemle rica olunur.  

İlgi: 26 Temmuz 2014 sayı 29072 MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği madde 12/9 gereğince; 

Gerekli olan belgeler; 

EK1:   Yönetmelik gereği anne ve babanın her ikisinin de çalışıyor olması 

gerektiğinden her ikisine de ait SGK Hizmet Dökümü 

EK2:  Her ikisi de çalışan velinin en az birinin Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü   sınırlarında çalışıyor olduğunu gösteren, Personel dairesi 

başkanlığından onaylı belge. 

EK3: E-okul kayıt formu (http://beytepeilkokulu.meb.k12.tr/) 

EK4: Çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi. 

ÖNEMLİ NOT: 

  Bu yıl 5 tane 1.sınıf şubesi açılması planlanmakta olup , okulumuz öğrenci 

kayıtları öncelikle adrese dayalı sisteme göre gerçekleştirilecektir. Bu sebeple adrese 

dayalı sisteme göre kayıt olan öğrencilerden geriye kalan kısım kontenjan dâhilinde 

anne ve babası çalışıyor olan çocuklar için değerlendirilecektir. Başvuru sayılarının 

kontenjanın üzerinde olması halinde E-okul sistemi üzerinden otomatik olarak kura 

yöntemine başvurulacaktır.  

Öğrencinin hangi sınıfta, hangi öğretmen ile öğretim yapacağını öğrencimiz 

kura yöntemiyle kendisi belirlemektedir. Sınıf belirleme kuraları okulumuz Çok Amaçlı 

Salonda 06 Eylül Salı günü (06/09/2016)  saat 10:00 da siz velilerimizin katılımlarıyla 

gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 



ADRESE DAYALI ÖĞRENCİ KAYITLARI: 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Beytepe İlkokuluna adrese dayalı öğrenci kayıtları için; 

Gerekli olan belgeler;  

Öğrenci Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

Nüfus Müdürlüğünden alınan İkametgah adresini gösterir  belge 

E-okul Kayıt formu 

NOT: Öğrencinin hangi sınıfta, hangi öğretmen ile öğretim yapacağını öğrencimiz 

kura yöntemiyle kendisi belirlemektedir. 06/09/2016 Salı günü saat 10.00’da sınıf 

kura çekimleri yapılacağından, evrakların 05/09/2016 tarihine kadar okul idaresine 

teslim edilmesi gerekmek tedir. Kura çekimi okulumuz Çok Amaçlı Salonunda 

yapılacak olup, velilerimizin katılımları beklenmektedir.  

 

 

 



BEYTEPE ORTAOKULU ÖN KAYIT DUYURUSU 

                09.06.2016 

 

 2016 – 2017 Eğitim-Öğretim yılı Beytepe Ortaokulu öğrenci ön kayıtlarımız 

01.07.2016 tarihi itibariyle başlatılıp, 15.08.2016 tarihinde sona erdirilecektir. Verilen  

süre içerisinde aşağıda belirti len evraklarla birlikte okul idaresine başvurmanız 

önemle rica olunur.  

İlgi: 26 Temmuz 2014 sayı 29072 MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 

Yönetmeliği madde 12/9 gereğince; 

Gerekli olan belgeler; 

EK1:   Yönetmelik gereği anne ve babanın her ikisinin de çalışıyor olması 

gerektiğinden her ikisine de ait SGK Hizmet Dökümü 

EK2:  Her ikisi de çalışan velinin en az birinin Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampüsü   sınırlarında çalışıyor olduğunu gösteren, Personel dairesi 

başkanlığından onaylı belge. 

EK3: E-okul kayıt formu (beytepeortaokuluankara.meb.k12.tr) 

EK4: Çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi. 

ÖNEMLİ NOT: 

  Bu yıl 5 tane 5.sınıf şubesi açılması planlanmakta olup , okulumuz öğrenci 

kayıtları öncelikle adrese dayalı sisteme göre gerçekleştirilecektir. Bu sebeple adrese 

dayalı sisteme göre kayıt olan öğrencilerden geriye kalan kısım kontenjan dâhilinde 

anne ve babası çalışıyor olan çocuklar için değerlendirilecektir. Başvuru sayılarının 

kontenjanın üzerinde olması halinde E-okul sistemi üzerinden otomatik olarak kura 

yöntemine başvurulacaktır.  

Öğrencinin hangi sınıfta, hangi öğretmen ile öğretim yapacağını öğrencimiz 

kura yöntemiyle kendisi belirlemektedir. Sınıf belirleme kuraları okulumuz Spor 

Salonunda 06 Eylül Salı günü (06/09/2016)  saat 12:00 de siz velilerimizin 

katılımlarıyla gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 



ADRESE DAYALI ÖĞRENCİ KAYITLARI: 

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Beytepe Ortaokuluna adrese dayalı öğrenci kayıtları 

için; 

Gerekli olan belgeler;  

Öğrenci Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

Nüfus Müdürlüğünden alınan İkametgah adresini gösterir  belge 

E-okul Kayıt formu 

NOT: Öğrencinin hangi sınıfta, hangi öğretmen ile öğretim yapacağını öğrencimiz 

kura yöntemiyle kendisi belirlemektedir. 06/09/2016 Salı günü saat 12.00’de sınıf 

kura çekimleri yapılacağından, evrakların 05/09/2016 tarihine kadar okul idaresine 

teslim edilmesi gerekmektedir. Kura çekimi okulumuz Spor Salonunda yapılacak 

olup, velilerimizin katılımları beklenmektedir. 
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