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1) MİMAR SİNAN ÖZEL ANAOKULUNDAN 1. SINIFA GEÇİŞLER: 
1.Sınıfa kayıt olacak öğrencilere hazır bulunuşluk düzeyini ve birinci sınıfa hazır olup olmadığını 
belirleyebilmek için, kademe psikoloğu tarafından “Okul Olgunluğu” çalışması yapılır. Mimar Sinan 
Özel Anaokulunda eğitim alan öğrencilerin okul olgunluğu uygulamaları anaokulu psikoloğu 
tarafından her yıl Nisan ayı içinde yapılır. Uygulama sonucu öğrencinin başarılı-güçlü olduğu ya da 
geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edilerek veliye bu bilgiler aktarılır. Sonuçlar veli ile 
sayısal değerler olarak paylaşılmaz. Birinci sınıfa kayıt işlemlerinde, Mimar Sinan Özel Anaokulu 
öğrencilerine öncelik tanınır.  
 
 
 
 
 

2) MİMAR SİNAN ÖZEL ANAOKULU DIŞINDAN 1. SINIFA GEÇİŞLER:  
1.Sınıfa kayıt olacak öğrencilere hazır bulunuşluk düzeyini ve birinci sınıfa hazır olup olmadığını 
belirleyebilmek için, kademe psikoloğu tarafından “Okul Olgunluğu” çalışması yapılır. Uygulama 
sonucu öğrencinin başarılı-güçlü olduğu ya da geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu alanlar tespit edilerek 
veliye bu bilgiler aktarılır. Sonuçlar veli ile sayısal değerler olarak paylaşılmaz.  
 
 
 
 
 

3) ARA SINIFLARA KAYITLAR:  
2., 3., 4. Sınıflara başvuru yapan öğrencilere, okulumuz ölçme değerlendirme birimi tarafından 
öğrencinin kayıt yaptıracağı sınıfa uygun olarak hazırlanmış “Genel Değerlendirme Sınavı” ve 
“DikkatGenel Yetenek Testi” uygulanır. Bu çalışmalardan alınan sonuca göre öğrencinin başarılı 
olduğu alanlar hakkında veli bilgilendirilir, öğrencide geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanların nasıl 
destekleneceği hakkında veliye önerilerde bulunulur. Mimar Sinan Özel İlkokulu’na kayıt yapmayı 
düşünen öğrencinin tanıma çalışması İlkokul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından 
yapılır. 2., 3., 4. Sınıflara geçen okulumuz öğrencilerinin akademik ve davranış durumları eğitim 
öğretim yılı sonunda sınıf, branş öğretmenlerinin ve kademe psikoloğunun bulunduğu görüşmelerle 
değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçları ilgili velilerle paylaşılarak Haziran ayı itibariyle bir sonraki 
yıl kaydı yenilenecek öğrenciler kesinleştirilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENEL ŞARTLAR:  
• Mimar Sinan Özel İlkokulunda öğrenci kayıtlarında bölge şartı aranmaz.  
• Kayıt yenileme süreci, her yıl Ocak ayında başlar. E-okul okul kayıt işlemleri okul yönetimi 
tarafından MEB tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir.  
• Sınıf mevcutları en fazla 20 kişiliktir. Bu kontenjan üzerinde öğrenci alınmaz.  
• Yabancı ülkede öğrenim görmekte iken yurdumuza gelen öğrencilerin öğrenim belgeleri, il milli 
eğitim müdürlüğünce incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenir. Ayrıca öğrenciye 
okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından “Akademik Yeterlilik Testi” ve 
“Dikkat- Genel Yetenek Testi” uygulanır. Test sonuçları ve öğrenci tanıma çalışmaları sonucuna bağlı 
olarak kayıt işlemi gerçekleştirilir.  
• Öğrenim belgesi bulunmayan öğrenciler hakkında yaş ve gelişim seviyesine göre işlem yapılır. 
 
 
 
 
KAYIT İŞLEMLERİ:  
• Kayıt işlemleri öğrencinin velisi tarafından gerçekleştirilir. Kayıt için gerekli evraklar (öğrencinin 
kimlik fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğrafı) muhasebe birimine teslim edilir. Muhasebe biriminde 
belirlenen yıllık ödeme planına ve öğrenci ücretleri tahsil prosedürüne göre kesin kayıt işlemi 
gerçekleştirilir.  
 
• Erken kayıt indiriminden yararlanarak, ön kayıt yaptıran öğrenciler için toplam ücretin %10’u 
kadar minimum ödeme yapılır. Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra bu tutar ilk taksit olarak kabul 
edilir. Kayıt iptali halinde bu tutar iade edilmez. Ödemeler önceki yılın son taksit bitimini müteakip 
başlar. Taksitlendirmeler, eğitim-öğretim yılını aşmamak koşulu ile velinin istediği miktar ve sürelere 
uygun olarak düzenlenir. 


