
GT 3a Fassung 11.12  Türkisch 

Başvuru Formu GT 3a: Rehberlik Kapsamının (GBS) Değiştirilmesi için Başvuru 

Lütfen bu dilekçeyi okulun sekreterliğine veriniz! 

Soyadı:       

Çocuğun Adı:       

Sınıfı:       

Doğum Tarihi:       

Telefon No.  
(olası sorular için): 

      

 

 

1. Değişikliğin geçerli olacağı tarih 

Değişikliğin __________________________ tarihinden itibaren öğretim yılı sonuna kadar 
geçerli olmasını talep ediyoruz. 

 Kooperasyon kurumunun onayı (GT 3e ekine bkz.) ektedir. 

Kooperasyon kurumunun onayı yoksa, değişiklikler belirlenmiş olan müddetler içerisinde 
uygulanır (ekteki açıklamalara bkz.). 

 

 

2. Okul Döneminde Rehberlik Hizmetleri 

Yukarıda belirtilen tarihten itibaren aşağıdaki rehberlik hizmetleri için başvuruda bulunuyoruz: 

 saat 6 ila 8 arası 

 saat 7 ila 8 arası 

 saat 13 ila 16 arası 

 saat 16 ila 17 arası 

 saat 16 ila 18 arası 

 Okul döneminde rehberlik 
hizmetinden yararlanılmayacaktır 
(tüm ücretli programlara kayıtların 
geri alınması/eksiltilmesi) 

 

 

 

3. Ayrışık Hafta (birbirinden bağımsız altı rehberlik günü) Rehberlik Hizmetinde 
Değişiklik 

Ayrışık Hafta altı ayrı rehberlik gününü kapsar. Bunlar isteğe göre belirlenebilir. Yani bunları 
okul tatillerinde münferit günlerde, örn. bir resmi tatil günü ile hafta sonu arasında kalan 'ara 
günler' için kullanabilirsiniz. Bu rehberlik günleri kontenjanını bir tatil haftası öncesi veya 
sonrası ayrı ayrı veya birbirini takip eden günler halinde de harcayabilirsiniz. 

 

 Ayrışık hafta günlerinde saat 8 ila 16 arası  

 Ayrışık hafta günlerinde saat en erken 6 ila en geç 18 arası  

 Ayrışık hafta kaydının silinmesi  

Kaydın eksiltilmesinde, Ayrışık Hafta günlerinden bazıları ya da tümünün henüz 
kullanılmadığına dair kooperasyon kurumunun onayı gereklidir (bkz. Ek GT 3e). 
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4. Tatil Döneminde Rehberlik Hizmetlerinde Değişiklik 

Okul tatillerinde saat 8 ila 16 arası rehberlik 

Lütfen buraya hafta sayısını giriniz (Ayrışık Hafta dışında) 

Kayıt Artırma       Tatil Haftası - saat 8 ila 16 arası 

Kayıt Eksiltme       Tatil Haftası - saat 8 ila 16 arası 
 

Talep edilen değişikliğin yürürlüğe girmesine kadar saat 8 – 16 arası _________________ 
hafta tatil dönemi rehberliği kullanılacaktır. 

Kaydın eksiltilmesinde, henüz kaç hafta tatil dönemi rehberliği kullanıldığına dair 
kooperasyon kurumunun onayı gereklidir (bkz. Ek GT 3e). 

 
Okul tatillerinde saat en erken 6 ila en geç 18 arası rehberlik 

Lütfen buraya hafta sayısını giriniz (Ayrışık Hafta dışında) 

Kayıt Artırma       Tatil Haftası - saat 6 ila 18 arası 

Kayıt Eksiltme       Tatil Haftası - saat 6 ila 18 arası 
 

Talep edilen değişikliğin yürürlüğe girmesine kadar saat 6 – 18 arası _________________ 
hafta tatil dönemi rehberliği kullanılacaktır. 

Kaydın eksiltilmesinde, henüz kaç hafta tatil dönemi rehberliği kullanıldığına dair 
kooperasyon kurumunun onayı gereklidir (bkz. Ek GT 3e). 

Kooperasyon kurumunun ilgili onayları (GT 3e ekine bkz.) ektedir. 

Açıklamalar: 
Burada verilen bilgiler, ücret tespiti de dahil olmak üzere rehberlik hizmeti temininin düzenlenmesi için 
kullanılacaktır. Bunlar bu hizmetlerle ilgili edinilen yasal menfaatlerin temini için gereklidir. Bu bilgilerin 
işlenmesi, Hamburg Okul Kanunu, 98/1 ve 13 maddeleri uyarınca düzenlenen Okullarda Veri Gizliliği 
Yönetmeliğinin 1. maddesine dayanır. Rehberlik hizmetini sağlayan taşıyıcı kuruma çocuğunuzun adı, 
adresi ve istemiş olduğunuz rehberlik süreleri bildirilir (ekonomik durum hakkındaki bilgiler 
iletilmeyecektir). Kayıtlı veriler hakkında bilgiler edinmek istediğiniz takdirde okul sekreterliğine 
başvurabilirsiniz. Verilerinizi düzeltme taleplerinizi de buraya yöneltebilirsiniz. 

 

İmzanızla yukarıda verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt ediyorsunuz. 

 

Hamburg,   
(Tarih, Velinin İmzası) 
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