
 

Sevgili Aday Velimiz, 

 

Okulumuza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Aşağıda 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 

Okulöncesi ve İlkokul 1. Sınıf Aday Öğrenci Başvuru Sürecimize ait detayları dikkatinize 

sunarız. 

 

Saygı ve sevgilerimizle, 

Hisar Okulları 

 

 
Başvuru Koşulları 

 

• Anasınıfı 4-5 yaş sınıflarına 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 
doğumlu öğrenciler doğrudan kura yolu ile alınacaktır.   

 

• Anasınıfı 5-6 yaş sınıflarına 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 
doğumlu öğrenciler doğrudan kura ile alınacaktır.  

 
• İlkokul 1. Sınıfa 1 Ocak - 31 Aralık 2017 doğumlu öğrenciler 

doğrudan kura ile alınacaktır.  

 
• Çocuğunuzun doğum tarihine göre başvuracağınız sınıf 

seviyesi ilgili bilgileri bağlantıda bulunan tablodan 
inceleyebilirsiniz. 
 

 
Kontenjan Bilgileri 

 

• Anasınıfı 4-5 Yaş Sınıfı Kontenjanı: Asil 36 (18 kız, 18 erkek) 
 

• Anasınıfı 5-6 Yaş Sınıfı Kontenjanı: Asil 78 (39 kız, 39 erkek) 
 

• İlkokul 1. Sınıf Kontenjanı: Asil 1 (1 kız) 

 
* Kız ve erkek yedek liste olacaktır. 
 

 
Tanıtım Toplantısı Tarih: 7 Ocak 2023, Cumartesi 

Saat: 10.30   

Yer: Hisar Okulları Kültür Merkezi Atatürk Salonu 

https://www.hisarschool.k12.tr/wp-content/uploads/2022/11/2023-24-Yas-Cizelgeleri.pdf


 

 

Başvuru Süreci 
 
Başvuru sürecinizin tamamlanabilmesi ve aday öğrencimizin 

kuraya dahil edilebilmesi için aşağıdaki adımları Hisar Okulları 

Aday Öğrenci Başvuru Portalı üzerinden 31 Ocak 2023 Salı günü 
saat 23.59’a kadar tamamlamanız gerekmektedir. 
 

1.ADIM: Bu bağlantıyı kullanarak Aday Öğrenci Başvuru Portalı’na 
giriş yapınız. Başvurduğunuz sınıf seviyesini öğrenci bilgi formunda 

belirtilen bölümde işaretlediğinizi kontrol ediniz. Kurada yer alacağınız 
grup işaretlediğiniz yaş aralığına göre belirlenecektir. Öğrencinizin 

başvuracağı sınıf seviyesini belirlemek için doğum tarihlerine göre 

düzenlenmiş yaş aralığı çizelgesine bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. 

 

2.ADIM: “Belge Yükleme ve Ödeme” başlığı altına öğrenciye ait kimlik 

belgesinin ön ve arka yüzünü ayrı ayrı yüklemeniz gerekmektedir.  

  

3.ADIM: Başvuru ve Kura Katılım Hizmet Bedeli 1.000 TL dir. Ödemeler 
portal üzerinden sadece kredi kartı ile yapılacaktır. Faturanız paylaştığınız 

bilgiler doğrultusunda hazırlanıp, tarafınıza e-posta olarak iletilecektir. 

Yatırılan Başvuru ve Kura Katılım Hizmet Bedelinin tarafınıza iade 
edilemeyeceğini ve kesin kayıt anlamına gelmediğini bilgilerinize sunarız.  

  

4.ADIM: “Kaydet ve Başvurumu Tamamla” butonuna basarak 

başvurunuzu tamamlayınız.  
 

Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, başvuru sürecinin 
önemli bir parçasıdır. Gerekli durumda düzeltmeleri 31 Ocak 2023 

tarihine kadar yapabilirsiniz. Verdiğiniz bilgilerin hatalı ya da 

yanlış olmasından doğacak tüm sorumluluğun size ait olduğunu 

hatırlatmak isteriz. 

 

 

 

 

 

 

https://admissions.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/wp-content/uploads/2022/11/2023-24-Yas-Cizelgeleri.pdf


 

 

 

 

Kura Çekimi 

 

18 Şubat 2023, Cumartesi (Noter huzurunda) 
 

 

 
Kura Sonuçları 

 

Kura sonuçlarına göre asil ve yedek öğrencilerin listeleri aynı 

gün kampüs girişinde bulunan panolarda ve okulun web 
sitesinde yayınlanacaktır. 

 
Kura İle İlgili Bilgilendirme 

 
Kura ile ilgili ayrıntılar, kayıt süreci ve tarihleri ile ilgili bilgiler, 

kura başvurusunda bulunan aday velilerimize kura çekimi 
öncesinde iletilecektir.  

 


