
 

 

 

 

 

 

 

BURSA ANADOLU LİSESİ  

KAYIT İŞLEMİNDE GEREKLİ BELGELER 
 

 

Kayıt işlemleri, yerleştirme esas ve usullerine göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacaktır. 

Okulumuza kayıt olan öğrenci ve velilerinin 2021/2022 Yerleştirme takviminde belirtilen tarihler 

kapsamında Okulumuzda alınan karar gereği aşağıda belirtilen tarih ve saatler aralığında ders seçimi, kayıt 

dosyası doldurulması ve veli bilgilerinin güncellenmesi işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerle okulumuza 

gelmeleri zorunludur. 

 

1) Öğrenci Kayıt Zarfı(Okulumuz Müdürlüğünden verilecektir.) 

2) Beş top A4 fotokopi kâğıdı.(Fotokopi kağıdının 80 g/m² olmasına dikkat edelim )  

3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi 

4) Yerleştirme sonuç belgesi( Genel ve İl Yüzdesinin olduğu Yüzdelik Dilimin Olduğu belge) 

5) 50 TL’lik posta pulu (Devamsızlık mektubu, davetiye vb. için) ,1 paket (100’lük)şeffaf  poşet 

dosya ve 1 Paket(50’lik) mavi telli dosya. 

6) İlk kez  Bursluluk  ve Parasız Yatılılık sınavını kazanan öğrenciler için kazandığını göterir belge 

7) Sosyal Faaliyetler ve proje çalışmaları İçin İzin Belgesi (Okulumuz Müdürlüğünden 

verilecektir.)  

8) Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi (Okulumuz Müdürlüğünden verilecektir.) 

9) Öğrenci, velisi ile birlikte gelecektir. ( Öğrenci velisi ANNE veya BABASIDIR. Anne ve babası 

yok ise kanunen velayet hakkını alan kişidir. Mahkeme tarafından verilmiş velayet hakkını 

gösterir belgenin okulumuza verilmesi gerekmektedir.) 

10) COVİD-19 tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin rahatsızlığını 

belgeleyen raporunun okul idaresine teslim edilmesi. 

 

Not:   *  Evrakların tamamlanması ve ders seçimlerinin yapılması  için 

               10/08/2021  Salı  gününden itibaren  

 * Hafta içi 11: 00 – 17 : 00  saatleri arasında okul aile birliği ve idare           

    tarafından kayıtlar gerçekleştirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              İsmet AKSU 

                                                                                                             Okul Müdürü 

 

 



 

 

BURSA ANADOLU LİSESİ 

KAYIT İŞLEMİNDE GEREKLİ BELGELER 
 

Yatılı okuyacaklar için  

 

1) Sağlık raporu ( Pansiyonda kalmasında sakınca olmadığına dair.)  

2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği(Yatılılık işlemlerinde kullanılacaktır)  

3) Aile durum beyannamesi ( EK-l ) ( Aile durum beyannamesine ve ekli belgelere göre öğrencinin 

paralı / parasız yatılı durumu belirlenecektir.)  

 

Not: Öğrenciniz kesin kayıt yaptırdıktan sonra, okul yönetiminden alacağınız parasız yatılılık 

belgelerine ek olarak eğer ortaokulda burs alıyorsa mezun olduğu kurumdan burs aldığına dair resmi yazı, 

2021 yılında parasız yatılı veya burs kazandı ise, kazandı belgelerinin aslı. Okulda ve pansiyonda lazım 

olacak diğer eşya, araç-gereçler ile diğer hususlar kayıt sırasında bildirilecektir. 

 

BURSA ANADOLU LİSESİ 

KAYIT İLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER 

 
Sayın veli, öğrencinizin büyük bir sınavdan başarı ile geçerek Bursa Anadolu Lisesini 

Kazanmasından dolayı sizleri yürekten kutluyoruz. Bu başarının gelecekte ülkemize, insanlığa ve 

çocuğunuzun kendi geleceğine Bursa Anadolu Lisesinde alacağı etkili ve çağdaş eğitimi ile yansıyacağına 

inanıyoruz.  

 

Öğrencisini yatılı bir okula teslim eden velinin beklentileri bellidir. Sizlere devletimizin imkânlarıyla 

en iyi eğitim-öğretim ortamını sunmaya çalışıyoruz. TYT-AYT  başarılarıyla haklı ve erişilmez bir yere 

sahip olan okulumuzun fiziki ve hizmet kalitesini sizlerin de katkılarıyla en üst seviyeye çıkarmayı 

hedefliyoruz. Bursa Anadolu Lisesi  ailesine katılmanız bizleri mutlu etmiştir. Veli olarak sizleri her zaman 

okulumuzda görmeyi isteriz. 

Okulumuzda her türlü hizmet Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve velilerimizin gönüllü bağışları ile sunulmaktadır. 

 

YATILILIK/GÜNDÜZLÜLÜK 

 

Yatılılık, parasız ve paralı yatılı olmak üzere iki şekildedir. Belirleyici unsur ailenin gelir durumudur. 

Kayıt sonrası evraklar incelendikten sonra yatılılık durumu kesinleşir. Paralı yatılı öğrenciler, yatılılık 

bedellerini kazandığı okulun bağlı bulunduğu Mal Müdürlüğü pansiyon hesabına yatırılmak üzere Okul 

Müdürlüğü muhasebesine 4 taksitte öderler. Gündüzlü öğrencilerin daha önceden aldıkları veya kazandıkları 

burs ve burslulukları devam eder.( Parasız yatılı öğrenciler burs alma hakkını kaybederler) 

 

  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI 

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 06 Eylül 2021 tarihinde başlayacaktır. Yatakhanelere yerleşim 

ayrıca bildirilecek olup, Öğrencilerin üzerlerinde fazla para taşımamaları herhangi bir bankadan banka kartı 

çıkartmaları uygun olacaktır. Yatılı öğrenciler aşağıda belirtilmiş olan eşya, araç ve gereçleri yanlarında 

getireceklerdir. Odalarımızın daha rahat kullanılabilmesi için gereğinden fazla eşya ve kıyafet 

getirilmemelidir. 

Getirilecek Eşyalar 

1- Yatak takımı ( Nevresim, çarşaf, yastık kılıfı, erkekler için  mavi zemin , kızlar için pembe zemin üzerine 

desensiz olursa yatakhanelerde gerekli renk uyumu sağlanmış olur.) 

2- Pijama 

3- Eşofman 

4- Terlik, havlu, diş fırçası, sabun, şampuan 

                                                                                                                     İsmet AKSU 

                      Okul Müdürü   

       


