
T.C. 
ZN K KAYMAKAMLI I 

REFZADE MESLEK  VE TEKN K ANADOLU L SES  MÜDÜRLÜ Ü 
ZMET STANDARTLARI 

    

SIRA 
NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER ZMET N TAMAMLANMA 

SÜRES  (EN GEÇ) 

1 Anadolu Meslek Program  9. S f kesin kay t i lemi 1- Veli ileti im bilgilerinin al nmas . Ayn  gün içinde 

2 Alan /dal seçimi i lemi 1-Alan ba vuru formu Bakanl zca belirlenen tarihler aras nda. 
3 Yurt d na gideceklerin ö renim belgelerinin teyit edilmesi 1 Diploma/tasdikname/ö renim belgesinin asl  Ayn  gün içinde 

4 Telafi E itimi kay t i lemleri 

l- Diploman n noter tasdikli örne i  
2-Sa k raporu 
3-Askerlikle ili i olmad na dair belge 
4-(4) adet foto raf 

15 dakika. 

5 Seçmeli ders seçimi ba vurusu 1-Seçmeli ders seçim formu May s ay n ikinci haftas ndan ders kesimine kadar 

6 Staj i lemleri 1-Staj Dosyas  Ayn  gün içinde 

7 Ö renci nakilleri (G DEN) 1-Ö renci velisinin dilekçesi Pazartesi-Sal -Çar amba-Per embe günleri, 

8 Ö renci nakli(GELEN) 1-Veli ileti im bilgilerinin al nmas . Cuma günü mesai saatleri içerisinde. 

9 Diploma verilmesi 
(Geçici mezuniyet belgesi alm  olanlar iade etmek zorundad r) 

1-Ba kas  için istekte vekâletname ile birlikte yaz  ba vuru  
2-Diploma istenilen adrese gönderilecek ise dilekçe ve posta 
gideri 

Ön haz rl klar tamamlanm  ise ayn  gün içinde 

10 Geçici mezuniyet belgesi verilmesi 1-Ki i kendisi ise yaz  ba vuru 
2-Ba kas  için istekte vekâletname ile birlikte yaz  ba vuru 

Ba vuru sahibinin bilgileri tam ise ba vuru tarihini takip 
eden ilk i  gününde. 

11 Tasdikname verilmesi 1-Belge sahibinin dilekçesi (Re it ise) 
 Ba vuru sahibinin bilgileri tam ise ayn  gün içinde 

12 Tasdikname Örne i verilmesi 
(Tasdiknamesini kaybedenlere verilen belgedir. En fazla iki defa verilir.) 

1-Belge sahibinin dilekçesi 
 Ba vuru sahibinin bilgileri tam ise ayn  gün içinde 

 
Ba vuru esnas nda yukar da belirtilen belgelerin d nda belge istenmesi, eksiksiz belge ile ba vuru yap lmas na ra men veya yukar daki tabloda baz  hizmetlerin bulunmad n tespiti durumunda ilk müracaat yerine ikinci 

müracaat yerine ba vuru yap lacakt r. 
 
lk Müracaat Yeri : E refzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi                                                       kinci Müracaat Yeri  : znik lçe Milli E itim Müdürlü ü 
sim    : Murat TA DELEN                                                                           sim                    : Mevlüt SEMERC  

Ünvan   : Okul Müdürü                                                                          Ünvan              : lçe Milli E itim Müdürü 
Adres    : Mustafa Kemal Pa a Mah. Sahil Yolu                                                             Adres      : K çarslan Cad. Eski tekel Binas  
       Cad. No:68 16860 znik/BURSA                                                                                                16860 znik/BURSA 
Telefon  : 0-224-7571285  0-224-7572285                                                              Telefon              : 0-224-7571008 
Faks                         : 0-224-7574892                                                                           Faks                     : 0-224-7571928 
e-posta   : 135325@meb.k12.tr                                                                           e-posta               : iznik16@meb.gov.tr  



T.C. 
ZN K KAYMAKAMLI I 

REFZADE MESLEK  VE TEKN K ANADOLU L SES  MÜDÜRLÜ Ü 
ZMET STANDARTLARI 

SIRA 
NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER ZMET N TAMAMLANMA 

SÜRES  (EN GEÇ) 

13 Ö renim Belgesi (Transkript) verilmesi 1-Belge sahibinin dilekçesi Ba vuru sahibinin bilgileri tam ise ayn  gün içinde 

14 Ö renci Belgesi verilmesi 1-Sözlü ba vuru 10 dakika. 

15 yeri Açma Belgesi verilmesi 1-Yaz  ba vuru 
Ön haz rl klar tamamlanm  ise ayn  gün içerisinde. 

16 Mesleki aç k ö retim lisesi ö renci kay tlar  
1-Nüfus cüzdan  fokopisi 
2-Tasdikname 
3-Banka dekontu (Ö renim harc ) 

15 dakika. 

17 Ç rak ö renci kay t i lemleri 

1.Nüfus cüzdan  ve fotokopisi 
2.Ö renim belgesi 
3-(4) adet foto raf 
4-Ustan n ustal k ve usta ö reticilik belgesi fotokopisi 
5-Ç rakl k sözle mesi 

Ayn  gün içinde 

18 Kalfa ö renci kay t i lemleri (Ustal k e itimi) 

 
1.Nüfus cüzdan  ve fotokopisi 
2.Kalfal k belge fotokopisi 
3-Ustan n ustal k ve usta ö reticilik belgesi fotokopisi 
4.-(4) adet foto raf 
5-Ö renim durumunu gösterir belge 
6-Ustal k e itimi ba vuru formu 

Ayn  gün içinde 

19 Usta ö retici kay t i lemleri 
1-Ustal k belgesinin asl . 
2-Ö renim durumu belgesi 
3-(4) adet foto raf 

Ayn  gün içinde 

20 Mesleki aç k ö retim lisesi kay t yenileme  1-Banka dekontu (Ö renim harc ) Ayn  gün içinde 
21 Diploma ve tasdiknamesini kaybedenlere mahsus ö renim durum belgesi 

verilmesi 
1-Dilekçe 
2-Nüfus cüzdan n asl  

1 i  günü 

22  ÖSYM hizmetleri 1- Al nacak hizmete göre de mektedir 
  30 dakika. çinde 

23 hbar ikayet ve suç duyurular n al nmas  1-Dilekçe ve elektronik ba vuru Yap lacak i lemin türüne göre 15 gün 
 * Kurumca sa lanan matbu belge ve formlar için kâ t bedeli istenir.   

 
Ba vuru esnas nda yukar da belirtilen belgelerin d nda belge istenmesi, eksiksiz belge ile ba vuru yap lmas na ra men veya yukar daki tabloda baz  hizmetlerin bulunmad n tespiti durumunda ilk müracaat yerine ikinci 

müracaat yerine ba vuru yap lacakt r. 
 
lk Müracaat Yeri : E refzade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi                                                       kinci Müracaat Yeri  : znik lçe Milli E itim Müdürlü ü 
sim    : Murat TA DELEN                                                                           sim                    : Mevlüt SEMERC  

Ünvan   : Okul Müdürü                                                                          Ünvan              : lçe Milli E itim Müdürü 
Adres    : Mustafa Kemal Pa a Mah. Sahil Yolu                                                             Adres      : K çarslan Cad. Eski tekel Binas  
       Cad. No:68 16860 znik/BURSA                                                                                                16860 znik/BURSA 
Telefon  : 0-224-7571285  0-224-7572285                                                              Telefon              : 0-224-7571008 
Faks                         : 0-224-7574892                                                                           Faks                     : 0-224-7571928 
e-posta   : 135325@meb.k12.tr                                                                           e-posta               : iznik16@meb.gov.tr  


