
 

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ  

GALATASARAY İLKOKULU 

 

GALATASARAY İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURU 

 

Galatasaray İlkokulu birinci sınıfına her yıl olduğu gibi 2017-2018 öğretim yılı için noter huzurunda çekilecek 

kura ile 50 (elli) öğrenci alınacaktır.  

I- Başvuru Tarihi ve Yeri : 

Başvurular ; 

 66 - 84 aylık arası adaylar için 02 Mayıs 2017 – 12 Mayıs 2017  tarihleri arasında , 

09.00-17.00 saatlerinde , Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında kabul edilecektir.  

( 07 Mayıs 2017 Pazar günü başvuru alınmayacaktır.)  

 

 60 - 66 aylık arası adaylar için ise 08 Mayıs 2017 – 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında ,   

09.00-17.00 saatlerinde , Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında kabul edilecektir.  

( Aday öğrencinin de başvuru esnasında hazır bulunması gerekmektedir.)  

 

II- Başvuru İçin Gerekli Koşullar : 

1- Doğum tarihi 30.09.2010 – 30.03.2012 tarihleri  arasında olup ( 66-84 aylık ) herhangi bir 

ilkokulun 1. sınıfına kayıt yaptırmamış olanlar kuraya katılabilecektir. 

             ( İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 11.maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi ) 

2- Doğum tarihi 30.03.2012 – 30.09.2012 tarihleri arasında olup ( 60-66 aylık ) gelişim yönünden 

ilkokula hazır olduğu anlaşılan çocuklar da velisinin yazılı isteğiyle kuraya başvurabilirler.  
                ( İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 11.maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi ) 

3- Aday öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisiyle başvurulmalıdır. 

 

Dikkat edilecek hususlar : 

- 2016-2017 öğretim yılında herhangi bir ilkokulun 1. Sınıfına kayıt yaptırmış ve devam etmiş olan öğrenciler 

kurada kazansalar bile kesin kayıtları yapılamaz. 

- Aynı aday öğrenci için birden fazla kayıt tespit edildiğinde başvuru iptal edilir. 

- Kuraya kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kura numarasını içeren belge ilgililer tarafından başvuru 

sahiplerine teslim edilecektir. 

III- Kura Çekilişi : 

Kura , 14 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00’da , Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında , Noter , Beyoğlu İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü , Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda velilere açık biçimde 

piyango yöntemiyle çekilir. Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci  yedek liste olmadan belirlenir. Kurada isimleri 

belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün  www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitesinde yayınlanır. 

IV- Ön Kayıtlar : 

-Kurayla belirlenen aday öğrencilerin Galatasaray İlkokulu’na ön kayıtları 15-16-17 Mayıs 2017 tarihlerinde   

 yapılacaktır. Okula ön kayıt için istenen belgeler aday öğrencilerin velilerine 14 Mayıs 2017 Pazar günü  

 Galatasaray Lisesi Beyoğlu binasında yapılacak toplantıda bildirilecektir. 

-Ön kayıt süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde , başvuru listesindeki adaylar  

 arasında 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da yeniden aynı yöntemle kura çekilişi yapılır. 

-İkinci kuranın ardından tespit edilen aday öğrencilerin ön kayıtları 23 Mayıs 2017 Salı günü yapılacaktır. 

 

V- Kesin kayıtlar  :  

Kura ile seçilen öğrencilerin kesin kayıt işlem ve tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına göre yapılacaktır. 

http://www.gsl.gsu.edu.tr/

