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14 Şubat 2018 Tarih Ve 30332 Sayılı Resmi Gazete: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yorumu 

ESKİ HALİ YENİ HALİ YORUM 
Dayanak MADDE 3- (Değişik: RG 

16/9/2017-30182) (1) Bu 

Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 

sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 

14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanunu, 

17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı 

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 

Hakkında Kanun, 5/6/1986 tarihli 

ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim 

Kanunu, 8/2/2007 tarihli ve 5580 

sayılı Özel Öğretim Kurumları 

Kanunu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 

sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname, 25/8/2011 

tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Dayanak MADDE 3- (Değişik: RG 

16/9/2017-30182) (1) Bu Yönetmelik, 

5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve 

Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 

sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 

17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal 

Bayram ve Genel Tatiller Hakkında 

Kanun, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı 

Mesleki Eğitim Kanunu, 8/2/2007 tarihli 

ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları 

Kanunu, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 25/4/2006 

tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanunu, 30/5/1997 tarihli ve 573 sayılı 

Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Öğrencilerin,  elektronik ortamda ulusal 

adres veri tabanının oluşturulması, adres 

bilgilerine göre okullarla 

ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla 

yönetmeliğe eklenmiştir. 

 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrasına aşağıdaki bentler 

eklenmiştir. 

“ğğ) Merkezi sınav: Fen liseleri, sosyal 

bilimler liseleri,  proje uygulayan 

eğitim kurumları ile mesleki ve teknik 

Anadolu liselerinin Anadolu teknik 

programlarına öğrenci yerleştirme 

amacıyla Bakanlıkça yapılan sınavı, 

*Sivas Fen Lisesi, 

* İsmet Yılmaz Fen Lisesi, 

*Zara Fen Lisesi, 

*Suşehri Fen Lisesi 

*Sivas Mesleki Teknik Bilişim 

Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

*Uluslararası Şehit Recep Gündüz 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 

*İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi 

*Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler 

Lisesi 

Liseleri için yapılan sınavı 

hh) Merkezi sınav puanı: Fen liseleri, 

sosyal bilimler liseleri, proje 

uygulayan eğitim kurumları ile 

mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 

Anadolu teknik programlarına öğrenci 

yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça 

yapılan sınav puanını, 

*Sivas Fen Lisesi, 

* İsmet Yılmaz Fen Lisesi, 

*Zara Fen Lisesi, 

*Suşehri Fen Lisesi 

*Sivas Mesleki Teknik Bilişim 

Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

*Uluslararası Şehit Recep Gündüz 

Anadolu İmam Hatip Lisesi 

*İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi 

*Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler 

Lisesi 

Liselere yerleştirmek için yapılan sınav 

puanını, 

ıı) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan 

okul: Fen liseleri, sosyal bilimler 

liseleri, proje uygulayan eğitim 

kurumları ile mesleki ve teknik 

Anadolu liselerinin Anadolu teknik 

programlarını, 

Tüm Anadolu liseleri mahalle liselerine 

dönüştürülmüştür. Böylelikle Sivas’ın 

gözde Anadolu Liseleri olan Selçuk ve 

Cumhuriyet Anadolu Liseleri mahalle 

liseleri haline gelmiştir. 

Ayrıca, tüm imam hatip liseleri ve diğer 

meslek liseleri mahalle liseleri haline 

gelmiştir. 
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 ii) Ortaokul başarı puanı (OBP): 

Ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde 

alınan yılsonu başarı puanlarının 

aritmetik ortalamasını, 

Yine 5. Sınıf yıl sonu başarı puanı, Orta 

Öğretim Başarı Puanına Eklenmemiş. 

jj) Ortaöğretim kayıt alanı: Eğitimde 

süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına 

dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, 

kontenjan ve donanımları göz önünde 

bulundurularak il/ilçe millî eğitim 

müdürlüğünce ortaokul ve liselerin 

birbirleri ile eşleştirildiği ve tercihe 

bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı 

ortaöğretim kurumlarından 

oluşturulan alanı, 

*Mahalle Liselerinin alım bölgesi, 

*Her ortaokulun bir lisesi olacak, Yani 

Selçuk Ortaokulundan Mezun olanlar 

Kongre Lisesine gidecek, 

*Diğer bir örnek ise imam hatip ortaokulu 

bir imam hatip lisesine eşleştirilecek. 

*Yada normal ortaokuldan mezun olanların 

tercih yapabileceği diğer ortaöğretim 

kurumları olan meslek lisesi veya imam 

hatip lisesi için belirlenen alan 

kk) Proje uygulayan eğitim 

kurumu: 1/9/2016 tarihli ve 29818 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program 

ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları 

Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça 

belirlenen okulu,” 

 

proje okulu  

Yurt içinde ve yurt dışında yerli veya 

yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka 

ülkelerle işbirliği anlaşmaları çerçevesinde 

kurulan ve ulusal veya uluslararası proje 

yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim 

reformu ve programları uygulayan okullar: 

*Sivas Mesleki Teknik Bilişim 

Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

*Uluslararası Şehit Recep Gündüz Anadolu 

İmam Hatip Lisesi 

*İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Eğitim ve öğretim etkinlikleri 

Başlığında yer alan 

…… 

(5) Ortaöğretim kurumlarında, 

destekleme ve yetiştirme kursları 

açılabilir. Bu kurslarla ilgili usul ve 

esaslar, Bakanlıkça belirlenir.” 

Yönetmeliğe destekleme ve yetiştirme 

kurslarının eklenmesi yönetmelikte 

bulunan yasal boşluğu gidermiş oldu. 

Çünkü hali hazırda yönerge ile yürütülen 

Destekleyici ve Yetiştirici kurslar 

yönetmelikle daha yasal hale gelmiş oldu. 

g) Derslerin öğretimi Türkçe 

yapılır. Ancak ortaöğretime 

yerleştirmeye esas puanla 
öğrenci alan ve önünde hazırlık 

sınıfı bulunan ortaöğretim 

kurumlarında matematik ve fen 

bilimleri grubu derslerini birinci 

yabancı dille okutabilecek 

öğretmen bulunması ve en az 

12 öğrencinin talep etmesi 

hâlinde bu derslerin öğretimi 

birinci yabancı dille de 

yapılabilir. Özel öğretim 

kurumlarında ve Uluslararası 

Bakalorya Programı (IB) 

uygulayan okullarda bu sayı 

aranmaz. 

g) Derslerin öğretimi Türkçe yapılır. 

Ancak merkezi sınav puanı ile 

öğrenci alan ve önünde hazırlık sınıfı 

bulunan ortaöğretim kurumlarında 

matematik ve fen bilimleri grubu 

derslerini birinci yabancı dille 

okutabilecek öğretmen bulunması ve 

en az 12 öğrencinin talep etmesi 

hâlinde bu derslerin öğretimi birinci 

yabancı dille de yapılabilir. Özel 

öğretim kurumlarında ve Uluslararası 

Bakalorya Programı (IB) uygulayan 

okullarda bu sayı aranmaz. 

 

Ortaöğretime geçiş esasları 

MADDE 20- (1) (Değişik:RG-

1/7/2015-29403) Ortaokulu 

veya imam hatip ortaokulunu 

bitiren öğrenciler, beceri ve 

yetenekleri doğrultusunda 

ortaöğretime yerleştirmeye esas 

puanla ve/veya beceri/yetenek 

sınav puanıyla tercihleri 

doğrultusunda ortaöğretim 

(1) Ortaokulu veya imam hatip 

ortaokulunu bitiren öğrenciler bilgi, beceri 

ve yetenekleri doğrultusunda; 

a) Merkezi sınav puanıyla, 

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki 

okullara tercihe bağlı olarak, 

c) Ortaöğretim kayıt alanı dışındaki 

pansiyonlu okullara tercihe bağlı olarak, 

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek 

sınavı puanıyla, 

d)Yetenek sınav puanıyla, 

-*Öğrenciler, yukarıda belirlenen okullara 

merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre 

yerleştirilecek 

*elektronik ortamda ulusal adres veri 

tabanına kapsamında Öğrencilerin  

adres bilgilerine doğrultusunda  

ortaöğretim kurumunun kayıt alanına 

göre; 

Mesela; Farklı programa sahip 

ortaöğretim kurumlarının alım bölgeleri 
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kurumlarına geçiş yaparlar. 

(2)(Değişik:RG-1/7/2015-

29403) Ortaöğretime geçiş 

sistemine bağlı olarak yapılan 

yerleştirmeye esas nakil 

işlemleri puan üstünlüğü ve 

okulların açık kontenjanlarına 

göre kılavuz hükümleri 

doğrultusunda Bakanlıkça 

yürütülür.  

(3) (Değişik: RG 16/9/2017-

30182) Yetenek sınav puanı ve 

yerleştirmeye esas puan 

kullanılarak öğrenci alan güzel 

sanatlar liseleri, spor liseleri ile 

klasik sanatlar ve musiki, görsel 

sanatlar ve spor 

programı/projesi uygulayan 

Anadolu imam hatip liselerine 

öğrenci alımı ve kayıt işlemleri 

Bakanlıkça belirlenen usul ve 

esaslara göre yapılır. 

 (4) Ortaöğretime yerleştirmeye 

esas puanının belirlenmesi ve 

yerleştirmeyle ilgili usul ve 

esaslar yönergeyle belirlenir.  

(5) Ortaöğretim kurumlarına 

geçişle ilgili başvuru, tercih, 

yerleştirme ve kayıtlara ilişkin 

açıklamalar Bakanlıkça her yıl 

yayımlanacak 

kılavuz/kılavuzlarda belirtilir, 

elektronik ortamda 

yayımlanarak kamuoyuna 

duyurulur. 

ortaöğretim kurumlarına geçiş yaparlar. 

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) 

bentlerinde belirtilen yerleştirme ve 

kayıtlara ilişkin usul ve esaslar, 

Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya 

kılavuz, (d) bendi ise genelge ile 

belirlenir. 

(3) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı 

olarak yapılan yerleştirme ve kayıt 

işlemleri; 

a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan 

okulların açık kontenjanlarına, puan 

üstünlüğüne göre, 

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki 

okulların açık kontenjanlarına, tercihe 

bağlı olarak, 

c) Pansiyonlu okullarda belirlenen 

pansiyon kontenjanı kadar, il içinde 

uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe 

göre, 

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek 

sınavı ile öğrenci alan okulların açık 

kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, 

d) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile 

klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar 

ve spor programı/projesi uygulayan 

Anadolu imam hatip liselerine yetenek 

sınav puanı ve OBP kullanılarak puan 

üstünlüğüne göre,yapılır. 

(4) Özel ortaöğretim okullarına 

geçişler, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim 

Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliğinin ilgili hükümleri 

doğrultusunda yapılır.” 

kesişecek. Örnek: Kongre Lisesi, Sivas 

Anadolu İmam Hatip Lisesi, sivas Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi vb. kurumların alım 

bölgesi aynı olacak. Öğrenci elektronik 

ortamda ulusal adres veri tabanına 

uygun okulları tercih edebilecek. 

(herhangi bir puan olmaksızın 

tercihlerinden birine yerleştirilecek) 

 

 
Öğrencinin adresi, farklı programlara 

sahip ortaöğretim okullarının alım 

bölgesine olacak. 

 

*Pansiyonlar kapanmayacak, 

Ancak pansiyonlu okulları tercih eden 

öğrenciler, uzak olan ilçelerde/yerleşim 

yerlerinde bulunanlar öncekli olarak 

yerleştirilecektir. 

*sadece yetenek sınavıyla alınan okullarda 

ortaöğretim başarı puanın katkısı olacaktır. 

MADDE 23- (1) (Değişik: RG 

16/9/2017-30182) Birden fazla 

ortaöğretim kurumu bulunan 

okullar arasında koordinasyonu 

sağlamak üzere millî eğitim 

müdürlükleri bünyesinde her ders 

yılı sonunda öğrenci yerleştirme ve 

nakil komisyonu kurulur. 

Komisyon millî eğitim müdürünün 

görevlendireceği şube müdürünün 

başkanlığında; özel eğitim 

hizmetleri kurulu başkanı, 

Bakanlığın ortaöğretim, mesleki ve 

teknik eğitim, din öğretimi ve özel 

öğretim kurumları genel 

müdürlüklerine bağlı birer okul 

müdüründen oluşturulur ve görev 

süresi bir sonraki ders yılı sonuna 

kadar devam eder. Komisyonda, 

yabancı uyruklu öğrencilerin iş ve 

işlemlerinde ayrıca ilgili kurumdan 

yetkili bir temsilciye de yer verilir. 

Komisyon gerçekleştireceği nakil 

ve yerleştirmelerde; öğrencinin 

ikametgâh ve başarı durumu ile 

yerleştirileceği okulun 

yerleştirmeye esas puanını da 

dikkate alır. 

MADDE 23- (1) (Değişik: RG 16/9/2017-

30182) Birden fazla ortaöğretim kurumu 

bulunan okullar arasında koordinasyonu 

sağlamak üzere millî eğitim müdürlükleri 

bünyesinde her ders yılı sonunda öğrenci 

yerleştirme ve nakil komisyonu kurulur. 

Komisyon millî eğitim müdürünün 

görevlendireceği şube müdürünün 

başkanlığında; özel eğitim hizmetleri 

kurulu başkanı, Bakanlığın ortaöğretim, 

mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi ve 

özel öğretim kurumları genel 

müdürlüklerine bağlı birer okul 

müdüründen oluşturulur ve görev süresi 

bir sonraki ders yılı sonuna kadar devam 

eder. Komisyonda, yabancı uyruklu 

öğrencilerin iş ve işlemlerinde ayrıca ilgili 

kurumdan yetkili bir temsilciye de yer 

verilir. 

23 üncü maddesinin birinci fıkrasının son 

cümlesi yürürlükten kaldırılmış;  

imam 
hatip 
lisesi

sivas 
meslek 

lisesi

kongre 
lisesi

http://sivastleml.meb.k12.tr/
http://sivastleml.meb.k12.tr/
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(2) Komisyonun görevleri;  

a) (Mülga:RG-13/9/2014-

29118)  

b)Yurtdışından gelen ve 

denkliği yapılan Türkiye 

Cumhuriyeti uyruklu 

öğrencilerin Ortaöğretime 

yerleştirmeye esas puanla 

öğrenci alan okullara 

yerleştirme ve nakil işlemlerini 

yürütür. 

c) Yabancı uyruklu öğrencilerin 

kayıt- kabul ve nakille ilgili iş 

ve işlemlerini yürütür.  

ç) (Değişik: RG 16/9/2017-

30182) İlköğretim programını 

tamamlayan özel eğitim ihtiyacı 

olan öğrencilerden rehberlik ve 

araştırma merkezlerince 

düzenlenen Özel Eğitim 

Değerlendirme Kurulu Raporu 

ile tam zamanlı kaynaştırma 

yoluyla eğitime yönlendirilen 

öğrencilerin il/ilçe özel eğitim 

hizmetleri kurulları ile iş birliği 

yaparak yetenek, sağlık, engel 

durumları, özellikleri, ikamet 

adreslerine uygun olarak her bir 

şubede iki öğrenciyi 

geçmeyecek ve eşit sayıda 

olacak şekilde ortaöğretim 

kurumlarına yerleştirilmesini 

sağlar. 

a) Komisyon; nakil ve yerleştirmeleri, 

ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı 

olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde 

yapar. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı 

Ortaöğretime Geçiş Yönergesi ve/veya 

Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim 

kayıt alanı içindeki okullara yerleşemeyen 

öğrencileri, aynı merkez ilçe/ilçedeki diğer 

ortaöğretim kayıt alanlarındaki boş kontenjanı 

bulunan okullara tercihe ve OBP üstünlüğüne 

bağlı olarak yerleştirir.” 

“b) Yurtdışından gelen ve denkliği yapılan 

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin 

ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı 

olarak öğrenci alan okullara kontenjanları da 

dikkate alarak dengeli bir şekilde yerleştirme 

ve nakil işlemlerini yürütür.” 

“f) Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, 

herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı 

bulunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan 

öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki 

okullara tercihe ve OBP üstünlüğüne bağlı 

olarak kayıtları yapılır.” 

“ı) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim 

Kurumları Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin 

ikinci fıkrası kapsamındaki öğrencilerin; 

ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı 

olarak öğrenci alan okullara kontenjanı da 

dikkate alarak dengeli bir şekilde yerleştirme 

ve nakil işlemlerini yapar.” 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim 

Kurumları Yönetmeliğinin 55 inci 

maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki 

öğrenciler için;  

(2) (Değişik:RG-12/4/2016-29682) 

Okullar, ders yılı sonunda ödemesi 

yapılmayan öğrencilerin kayıtlarını 

yenilemeyebilir. Ücretini ödememekte 

ısrar eden velinin/vasinin çocuğunun 

kaydı (Değişik ibare:RG-13/1/2017-

29947) il milli eğitim müdürlüğünce 

görevlendirilen maarif müfettişi/şube 

müdürü veya uygun görülen başka 

personel tarafından yapılacak inceleme 

sonucunda nakil ve yerleştirme 

komisyonu aracılığıyla resmî kurumların 

tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri 

çerçevesinde uygun olan resmî okula veya 

açık liseye alınır. 

a-Nakillerde, öncelikle tercihle alan okullara 

(merkezi sınav puanı ile alan okullar değil) 

ortaöğretim kayıt alanı içinde nakiller 

yapılması, Diğer bir husus ise eskiden 

ilçedeki ortaöğretim kurumlarında 

kontenjan bulunmadığı için öğrenci başka 

il/ilçe okullarına gitmek zorunda kalıyordu. 

*Ayrıca başka ortaöğretimin kayıt 

alanlarındaki boş kontenjanı bulunan 

okulları TERCİH VE ORTAÖĞRETİM 

BAŞARI PUANI ile yerleştirilecek. 

b-Yurtdışından gelen öğrenciler SADECE 

TERCİHLERİNE göre yerleşecek. 

f-Bu sınav sisteminden önce 8. Sınıfı bitiren 

öğrenci TERCİH VE ORTAOKUL BAŞARI 

PUANI ile yerleştirilecek 

 

a) Okulların hazırlık veya 9 uncu 

sınıfına alınacak öğrenci sayısıyla 

açılacak şube sayısı, her yıl 

Bakanlıkça belirlenen takvime göre 

ilçe ve il millî eğitim 

müdürlüklerince de onaylanarak 

Bakanlığın ilgili birimine 

elektronik ortamda bildirilir. 

Bakanlıkça yapılan değerlendirme 

sonunda belirlenen kontenjanla 

tercih ve yerleştirmeye ilişkin 

açıklamalar kılavuzda ilan edilir. 

Kılavuz yayımlandıktan sonra 

kontenjanlarda değişiklik 

yapılamaz. 

a) Okulların hazırlık veya 9 uncu sınıfına 

alınacak öğrenci sayısıyla açılacak şube 

sayısı, her yıl Bakanlıkça belirlenen 

takvime göre ilçe ve il millî eğitim 

müdürlüklerince de onaylanarak 

Bakanlığın ilgili birimine elektronik 

ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan 

değerlendirme sonunda belirlenen 

“kontenjanla tercih ve yerleştirmeye” ilişkin 

açıklamalar kılavuzda ilan edilir. Kılavuz 

yayımlandıktan sonra kontenjanlarda 

değişiklik yapılamaz. 
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b) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) 

Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara 

her yıl alınacak öğrenci ve 

oluşturulacak şube sayısı, okulun 

fiziki imkân ve donanımı dikkate 

alınarak komisyon tarafından 

tutanakla tespit edilir. Fen liseleri, 

sosyal bilimler liseleri, spor 

liseleri, güzel sanatlar liseleri ile 

özel program ve proje uygulayan 

eğitim kurumlarında bir şubeye 

alınacak öğrenci sayısı 30; 

Anadolu liselerinde, Anadolu 

imam hatip liselerinde, mesleki ve 

teknik Anadolu liselerinde, çok 

programlı Anadolu liselerinde, 

mesleki ve teknik eğitim 

merkezlerinde ve mesleki eğitim 

merkezlerinde ise bir şubeye 

alınacak öğrenci sayısı 34’tür. 

“b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl 

alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sayısı, 

okulun fiziki imkân ve donanımı dikkate 

alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit 

edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor 

liseleri, güzel sanatlar liseleri, proje uygulayan 

eğitim kurumları ile Anadolu teknik 

programlarında bir şubeye alınacak öğrenci 

sayısı 30’dur. Anadolu liselerinde, Anadolu 

imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik 

Anadolu liselerinin Anadolu meslek 

programlarında, çok programlı Anadolu 

liselerinde, mesleki ve teknik eğitim 

merkezlerinde ve mesleki eğitim 

merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci 

sayısının 34 olması esastır. Ancak öğrenci 

kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu 

ve zorunlu hâllerde okulun fiziki şartları da 

dikkate alınarak bu sayı 40’a kadar artırılabilir. 

*Şube sayısında 40 öğrencinin olması okulun 

kayıt edeceği öğrenci kontenjanın da 

artacağı anlamına gelmektedir. 

c) (Değişik: RG 16/9/2017-

30182) Fen, sosyal bilimler, 

özel program ve proje 

uygulayan eğitim kurumları ve 

spor liselerinde hazırlık sınıfı ve 

9 uncu sınıfa her yıl alınacak 

öğrenci sayısı 5 şubeyi, güzel 

sanatlar liselerinde ise her bir 

alana alınacak öğrenci sayısı 

2’şer şubeyi geçemez. 

c) Spor liselerinde 9 uncu sınıfa her yıl 

alınacak öğrenci sayısı 5 şube, güzel sanatlar 

liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci 

sayısı 2’şer şube olması esastır.” 

*Fen lisesi, 

*Sosyal Bilimler Lisesi, 

*özel program ve proje uygulayan eğitim 

kurumlarında 

ŞUBE SAYISI SINIRLANDIRILMAMIŞ, 

BU DA OKULUN FİZİKİ DURUMU 

MÜSAİTSE ŞUBE SAYISI 

ARTIRABİLECEĞİ ANLAMINA 

GELİYOR. 

b) (Değişik: RG 16/9/2017-

30182) Yetenek sınav puanı ve 

yerleştirmeye esas puan 

kullanılarak öğrenci alan güzel 

sanatlar liseleri, spor liseleri ile 

klasik sanatlar ve musiki, görsel 

sanatlar ve spor 

programı/projesi uygulayan 

Anadolu imam hatip liselerine 

alınacak öğrenci sayısı ve 

açılacak şube sayısı Bakanlıkça 

belirlenen takvime göre ilçe ve 

il millî eğitim müdürlüklerince 

onaylanarak Bakanlığın ilgili 

birimine elektronik ortamda 

bildirilir. Yapılan 

değerlendirme sonunda 

belirlenen kontenjan ilgili birim 

tarafından ilan edilir. 

b) (Değişik: RG 16/9/2017-30182) 

Yetenek sınav puanı ve “ile 

OBP”  kullanılarak öğrenci alan güzel 

sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik 

sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor 

programı/projesi uygulayan Anadolu 

imam hatip liselerine alınacak öğrenci 

sayısı ve açılacak şube sayısı Bakanlıkça 

belirlenen takvime göre ilçe ve il millî 

eğitim müdürlüklerince onaylanarak 

Bakanlığın ilgili birimine elektronik 

ortamda bildirilir. Yapılan değerlendirme 

sonunda belirlenen kontenjan ilgili birim 

tarafından ilan edilir. 

Yetenekli olan öğrenciler için ortaöğretim 

başarı puanı önemli. Dolayısıyla öğrencilerin 

yeteneğinin tek başına yeterli olmayacak. 

Anadolu teknik programına geçiş 

(Değişik başlık: RG-13/9/2014-

29118) MADDE 30- (1) 

(Değişik:RG-28/10/2016-29871) 

Mesleki ve teknik Anadolu 

liselerinin Anadolu teknik 

programlarına geçiş için 

ortaöğretim kurumlarının 9 uncu 

sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu 

başarı puanı en az 70 olan 

öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve 

yerleştirme işlemleri Bakanlıkça 

belirlenen esaslara ve kayıt 

takvimine göre e-Okul sistemi 

üzerinden yapılır. 

30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş  

“(1) Anadolu teknik programlarına merkezi 

sınav puanıyla, tercihleri doğrultusunda, 

doğrudan alana öğrenci yerleştirilir.  Merkezi 

sınav puanıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim 

kurumlarından 9 uncu sınıfı doğrudan geçen 

öğrenciler, geçiş yapmak istediği Anadolu 

teknik programının kontenjanı bulunan 

alanlarına başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme 

işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esaslar ve 

kayıt takvimi çerçevesinde e-Okul sistemi 

üzerinden merkezi sınav puanı üstünlüğüne 

göre yapılır.” 

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan diğer 

ortaöğretim kurumlarından 9 uncu sınıfı doğrudan 

geçen öğrenciler, geçiş yapmak istediği Anadolu 

teknik programının kontenjanı bulunan alanlarına 

başvurabilir. 



Bülent ÇEZİK / Şube Müdürü  

Bülent ÇEZİK / Şube Müdürü 

30 uncu maddesinin ikinci fıkrası 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

(2) (Değişik:RG-26/3/2017-30019) 

Öğrenciler, matematik, fizik, 

kimya, biyoloji, Türk dili ve 

edebiyatı derslerinin yılsonu başarı 

puanları toplamının aritmetik 

ortalamasına göre yerleştirilir. 

Yılsonu başarı puanı eşit olan 

öğrencilerden sırasıyla matematik, 

fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve 

edebiyatı derslerinin yılsonu başarı 

puanı yüksek olanlara öncelik 

verilir. 

30 uncu maddesinin ikinci fıkrası 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

(1) Mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarında alan seçimi 9 uncu, 

dal seçimi ise 10 uncu sınıfın 

sonunda yapılır. 

31 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü 

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;  

“(1) Anadolu teknik programlarına merkezi 

sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda 

doğrudan alana öğrenci yerleştirilir. Anadolu 

meslek programlarında alan seçimi ise 9 uncu 

sınıfın sonunda yapılır.  Anadolu teknik ve 

Anadolu meslek programlarında dala 

yerleştirme işlemi 10 uncu sınıfın sonunda e-

Okul sistemi üzerinden yapılır. 

Anadolu meslek programlarında alan seçimi ise 9 

uncu sınıfın sonunda yapılır.  Anadolu teknik ve 

Anadolu meslek programlarında dala yerleştirme 

işlemi 10 uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi 

üzerinden yapılır. 

(2) a) Alana yerleştirme puanı, 

öğrencinin ortaokul sınıflarının 

yılsonu başarı puanlarının aritmetik 

ortalamasının %40’ı ile 9 uncu 

sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı 

toplanarak belirlenir. Yerleştirme 

işlemi tercih ve puan üstünlüğü 

dikkate alınarak yapılır. 

b) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) 

Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu 

sınıfın sonunda öğrencinin alan 

ortak eğitimindeki yetenek ve 

başarıları, sektörün ihtiyacı, 

öğrenci ve velilerin talepleri ve 

grup oluşturma sayıları dikkate 

alınarak ilgili okul müdürlüğünce 

yapılır. Tercihlerin belli dallarda 

yoğunlaşması hâlinde 10 uncu sınıf 

yılsonu başarı puanı yüksek 

olanlara öncelik verilir. 

(2) Alan ve dala yerleştirme; 

a) Anadolu meslek programlarında alana 

yerleştirme puanı, öğrencilerin ortaokul başarı 

puanlarının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu 

başarı puanının %60’ı toplanarak belirlenir. 

Yerleştirme işlemi, tercih ve puan üstünlüğü 

dikkate alınarak e-Okul sistemi üzerinden 

yapılır. 

b) Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın 

sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki 

yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, 

öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma 

sayıları dikkate alınarak ilgili okul 

müdürlüğünce yapılır. Tercihlerin belli 

dallarda yoğunlaşması hâlinde 10 uncu sınıf 

yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik 

verilir. 

Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme 

puanı,  

*ORTAOKUL BAŞARI PUANI VE  

*e-okul üzerinde yapılması 

(3) Mesleki ve teknik Anadolu 

liselerinde, sınıf tekrar edenler 

dâhil, bir alanda eğitime 

başlanabilmesi için en az 10, bir 

dalda eğitime başlanabilmesi için 

en az 8 öğrencinin kayıtlı olması 

gerekir. 

(3) Anadolu teknik ve Anadolu meslek 

programlarında, sınıf tekrar edenler dâhil, bir 

alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, 

bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 

öğrencinin kayıtlı olması gerekir. Ancak 

öğrenci sayısının çeşitli nedenlerle azalması 

hâlinde alan ve dal eğitimine devam edilir.” 

öğrenci sayısının çeşitli nedenlerle azalması 

hâlinde alan ve dal eğitimine devam edileceği 

anlamına gelmektedir. 

(5) Anne ve/veya babasına ait 

çalışır durumda bir işyeri 

bulunanlar istemeleri hâlinde; 

işyerini ve mesleğini ilgili meslek 

kuruluşlarından belgelendirmeleri 

şartıyla bu işyerindeki meslekle 

ilgili alan/dala doğrudan kayıt 

edilirler. 

(5) Anne ve/veya babasına ait çalışır 

durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri 

hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek 

kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla 

“Anadolu meslek programlarında” bu 

işyerindeki meslekle ilgili alan/dala 

doğrudan kayıt edilirler. 
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 Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 37 – (1) Fen liseleri, sosyal bilimler 

liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile 

Anadolu teknik programlarına nakil ve 

geçişler; 

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında 

her sınıf seviyesinde, 

b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje 

uygulayan eğitim kurumu olan Anadolu 

liselerinden Anadolu liselerine her sınıf 

seviyesinde, 

c) Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam 

hatip liseleri ile Anadolu teknik 

programlarından aynı türden okullara her sınıf 

seviyesinde, 

ç) Okul türleri arasında boş kontenjan ve 

merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 10 uncu 

sınıf sonuna kadar, 

d) Sınavsız öğrenci alan okullardan bu 

okullara; kontenjan ve merkezi sınav puan 

üstünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar, 

e) Anadolu teknik programlarında alan/dal 

bulunmak kaydıyla kendi arasında her sınıf 

seviyesinde, merkezi sınav puanı ile öğrenci 

alan okullardan Anadolu teknik programlarına 

10 uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, 

Anadolu teknik programında aynı alanda 

olmak kaydıyla 11 inci sınıfın birinci dönemi 

sonuna kadar dal değiştirerek, 

f) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan 

okullardan Anadolu teknik programlarına 10 

uncu sınıfın sonunda nakil ve geçiş yapan 

öğrenciler ile alan değişikliği yaparak nakil ve 

geçiş yapan öğrenciler alan ortak derslerinden 

telafi eğitimine alınarak, bu Yönetmelikte 

belirtilen süre içerisinde yapılır. 

a) sivas fen lisesi            zara fen lisesi 

    zara fen lisesi              sivas fen lisesi 

   sosyal bilimler           sosyal bilimler lisesi 

   and. Teknik prog.           And. Tek. Prog.  

*Her sınıf seviyesinde (9,10,11,12.) nakil 

yapılabilecektir. 

 

b) fen lisesi         fen lisesi 

    sosyal bilimler          sosyal bilimler lisesi 

   vb.. 

*Her sınıf seviyesinde (9,10,11,12.) nakil 

yapılabilecektir. 

  

c) Sivas Mesleki Teknik Bilişim 

Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi           Uluslararası Şehit Recep 

Gündüz Anadolu İmam Hatip Lisesi  
*Her sınıf seviyesinde (9,10,11,12.) nakil 

yapılabilecektir. 

 

ç) fen lisesi          And. Tek. Prog. 

     sosyal bilimler           Proje Okulları 

* merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 10 uncu 

sınıf sonuna kadar, 

 

d) And. Liseler (İHL ve Meslak Lis)  ve 

Mahalle Okullarından           Fen, Sosyal Bil. 

Proje Ok. And Tek. Prog. Liselerine 

* merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9 uncu 

sınıf sonuna kadar 

 

 

(2) Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar 

arasında nakil ve geçişler; 

a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında 

her sınıf seviyesinde, 

b) Okul türleri arasında 10 uncu sınıf sonuna 

kadar, 

c) Mesleki ve teknik ortaöğretim programları 

arasında, alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf 

seviyesinde sürekli; alan/dal bulunmaması 

hâlinde, alan değiştirerek 10 uncu sınıfın 

birinci dönemi sonuna kadar, aynı alanda dal 

değiştirerek 11 inci sınıfın birinci dönemi 

sonuna kadar, 

ç)Anadolu ve Anadolu İmam Hatip 

liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 

mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok 

programlı Anadolu liselerine; 9 uncu sınıfta 

sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem 

sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise 

uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili 

süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı 

olarak, 

d) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki 

ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı 

Anadolu liseleri bünyesindeki 

program/alan/dallar arasında geçiş iş ve 

işlemleri bu fıkra kapsamında 

 

a- Anadolu              Anadolu 

Anadolu İmam Hatip liseleri            Anadolu İmam 

Hatip liseleri 

…. 

*Her sınıf seviyesinde (9,10,11,12.) nakil 

yapılabilecektir. 
 

b-Anadolu            Anadolu İmam Hatip liseleri 

 mesleki ve teknik Anadolu liseleri,           mesleki ve 

teknik eğitim merkezleri          çok programlı 

Anadolu liselerine 

* (9,10.) 10 uncu sınıf sonuna kadar nakil 

yapılabilecektir. 
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değerlendirilerek, 

e) Mesleki eğitim merkezlerinden Anadolu 

meslek programlarına 9 uncu sınıfın birinci 

dönemi sonuna kadar, bu Yönetmelikte 

belirtilen süre içerisinde yapılır. 

(3) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 

nakilleri; alan/dal bulunması ve naklen 

gidilmek istenilen yerleşim biriminde bir 

işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla 

zamana bakılmaksızın yapılır. Mesleki eğitim 

merkezlerinde 9 uncu sınıfın birinci dönemi 

sonuna kadar alan, 10 uncu sınıfın birinci 

dönemi sonuna kadar aynı alan içinde dal 

değişikliği yapılabilir. Mesleki eğitim 

merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her 

sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılabilir. 

Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik 

eğitim almamış olanlar ile farklı bir alanda 

mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi 

için 10 uncu sınıfın ikinci döneminin 

başlangıcına kadar nakil ve geçiş yapmış 

olması gerekir. Daha önce mesleki eğitim 

almamış olup ikinci dönemin başlangıcından 

sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin 

mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız 

işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları 

yapılır, ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara 

yılsonu puanı verilmez. Mesleki eğitim 

merkezlerine, diğer okul türlerinin 11 inci ve 

12 nci sınıflarından nakil gelmek isteyenlerin 

10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir. 

(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim 

kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat ve 

beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan 

alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim 

kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz. 

(5) Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve 

geçiş yapılmaz. 

(6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî 

ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler 

program uyumuna ve okulların nakil şartlarına 

göre yapılır. Özel temel lise öğrencilerinin 

ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişleri ise 

Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili kararlarına 

göre gerçekleştirilir. Resmî ortaöğretim 

kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına 

geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının 

kendi aralarındaki nakillerde ise Millî Eğitim 

Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları 

Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(7) Uluslararası Bakalorya (IB) Programı 

uygulayan okullara, diğer okullardan nakil ve 

geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı 

değerlendirilir. 

(8) Ortaöğretim kurumlarından, Araştırma-

Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi 

Anadolu Lisesine mülakat sınavıyla öğrenci 

geçişi yapılır. Bu öğrencilerden önceki 

okuluna dönmek isteyenler için kontenjan şartı 

aranmaz. Yapılacak mülakat sınavı ile bu 

okulun işleyişine ilişkin usul ve esaslar, 

Bakanlıkça düzenlenir.” 
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(1) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) 

a) Ortaöğretim kurumları arasında 

nakil ve geçişler, öğrencinin okula 

yerleştirmeye esas puanı dikkate 

alınarak açık kontenjan bulunması 

hâlinde puan üstünlüğüne göre 

yapılır. 

 b) Bu Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasının (g) 

bendi kapsamındaki öğrencilerin 

nakil ve geçiş işlemleri bu 

maddenin ikinci fıkra hükümlerine 

göre okulların kontenjan durumları 

dikkate alınarak dengeli bir şekilde 

yapılır. 

 (2) (Değişik: RG 16/9/2017-

30182) Sınıf bazındaki açık 

kontenjanlar her bir şube için fen, 

sosyal bilimler liselerinde 30, diğer 

okullarda ise 34 öğrenci olarak 

belirlenir. Ancak sınıf tekrar 

edenler, yargı kararına bağlı 

gelenler ile öğrenci yerleştirme ve 

nakil komisyonunca yerleştirilen 

ve nakilleri yapılan öğrenciler de 

dâhil olmak üzere şube öğrenci 

sayısı, kontenjanı fen, sosyal 

bilimler liselerinde 36’yı, diğer 

okul türlerinde ise 40’ı, ancak 

kaynaştırma yoluyla eğitimlerine 

devam eden özel eğitim ihtiyacı 

olan iki bireyin bulunduğu 

sınıflarda 25, bir bireyin bulunduğu 

sınıflarda ise 35’i geçemez. 

38 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 

“(1) Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve 

geçişler,37 nci madde hükümleri çerçevesinde; 

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık 

kontenjanlarına merkezi sınav puan 

üstünlüğüne göre yapılır. 

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara 

tercihe bağlı olarak yapılır.  

c) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi 

kapsamındaki öğrencilerin nakil ve geçiş 

işlemleri, bu maddenin ikinci fıkra 

hükümlerine göre okulların kontenjan 

durumları dikkate alınarak dengeli bir şekilde 

yapılır. 

(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir 

şube için fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, 

proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu 

teknik programlarında 30, diğer okullarda ise 

34 öğrenci olması esastır. Ancak sınıf tekrar 

edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile 

öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca 

yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de 

dâhil olmak üzere şube öğrenci kontenjanının; 

fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje 

uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik 

programlarında 34’ü, diğer okul türlerinde ise 

40’ı, ancak kaynaştırma yoluyla eğitimlerine 

devam eden özel eğitim ihtiyacı olan iki 

bireyin bulunduğu sınıflarda 30, bir bireyin 

bulunduğu sınıflarda ise 35’i geçmemesi 

esastır.” 

 

a) *Sivas Fen Lisesi, 

* İsmet Yılmaz Fen Lisesi, 

*Zara Fen Lisesi, 

*Suşehri Fen Lisesi 

*Sivas Mesleki Teknik Bilişim 

Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi 

*Uluslararası Şehit Recep Gündüz Anadolu 

İmam Hatip Lisesi 

*İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi 

*Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler 

Lisesi 
***Liselerine merkezi sınav puan üstünlüğüne 

göre nakil yapılır. 

 

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara 

(Sınavsız alan okullar) tercihe bağlı olarak 

yapılacaktır. 

 

c)-Anne veya babası ölen,  

-koruma kararı verilen, koruyucu aile 

yanına yerleştirilen,  

-evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici 

bakım sürecinde olan,  

- eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen,  

-Ailenin Korunması ve Kadına Karşı 

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 

çerçevesinde ikameti geçici olarak 

değiştirilmek zorunda kalınan çocukların 

nakil ve geçiş işlemlerini  

-aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar,  

-harp veya vazife malulü sayılanlar  

-aylık bağlanan şehit ve gazi çocukları,  

-suçların mağduru olanlar,  

-millî sporcu olan öğrenciler ile  

-tutuklu ve hükümlü öğrenciler  

*Yukarıda durumu belli olan öğrenciler okulların 

kontenjan durumları dikkate alınarak dengeli bir 

şekilde yapılır. 

2- sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler 

ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca 

yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil 

olmak üzere şube öğrenci kontenjanının; fen liseleri, 

sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim 

kurumları ile Anadolu teknik programlarında 

34’ü, diğer okul türlerinde ise 40’ı, aşamaz. Burada 

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların 

KONTENJANI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR. 

38 inci maddesinin a bendi  

 

a) Nakil ve geçiş başvurusu, dönem 

bitiminin öncesindeki üç hafta hariç 

olmak üzere her ayın ilk iş gününden 

başlayarak son iş gününden önce veli 

tarafından çalışma saatleri içerisinde 

öğrencinin öğrenim gördüğü okul 

müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Özel 

öğretim kurumlarına geçişlerde bu 

kısıtlama uygulanmaz. Başvuru, 

öğrencinin nakil şartlarını taşıması 

hâlinde naklen gidilmek istenilen okul 

müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden 

iletilir. Onay veya ret işlemi nakil 

istenilen okul müdürlüğünce e-Okul 

sistemi üzerinden başvuruların bitimini 

38 inci maddesinin a bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

a) “Nakil ve geçiş işlemleri; Nakil ve geçiş 

başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki 

üç hafta hariç olmak üzere her ayın ilk iş 

gününden başlayarak son iş gününden 

önce veli tarafından çalışma saatleri 

içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü 

okul müdürlüğüne dilekçe ile “veya e-

Devlet üzerinden” yapılır. Özel öğretim 

kurumlarına geçişlerde bu kısıtlama 

uygulanmaz. Başvuru, öğrencinin nakil 

şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek 

istenilen okul müdürlüğüne e-Okul 

sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret 
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takip eden ilk iş günü çalışma saatleri 

içerisinde gerçekleştirilir. Ancak, 

dönem bitiminden üç hafta önce 

yapılan başvuruların onay veya ret 

işlemleri, başvuruların bitimini takip 

eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde 

gerçekleştirilir. 

işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce 

e-Okul sistemi üzerinden başvuruların 

bitimini takip eden ilk iş günü çalışma 

saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Ancak, 

dönem bitiminden üç hafta “ile e-Okul 

sisteminde dönem ve sınıf atlatma 

süresi” önce yapılan başvuruların onay 

veya ret işlemleri, başvuruların bitimini 

takip eden ilk iş günü çalışma saatleri 

içinde gerçekleştirilir. 

38 inci maddesinin b ve c bendi  

 

b) Ortaöğretime geçiş sistemine 

bağlı olarak yapılan 

yerleştirmeye esas nakil 

işlemleri, puan üstünlüğü ve 

okulların açık kontenjanlarına 

göre kılavuz hükümleri 

doğrultusunda Bakanlıkça 

yürütülür.  

c) Hazırlık/dokuzuncu 

sınıflardaki olağan nakil 

işlemleri, yerleştirmeye esas 

nakil işlemlerinin 

tamamlanmasından sonra 

yapılır. 

38 inci maddesinin b ve c bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak 

yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemleri, 

merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara 

merkezi sınav puan üstünlüğü dikkate alınarak 

okulların açık kontenjanlarına göre, 

ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı 

olarak öğrenci alan okullara Bakanlıkça 

hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz hükümleri 

doğrultusunda yürütülür. 

c) Hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflardaki 

olağan nakil işlemleri, Bakanlıkça hazırlanan 

yönerge ve/veya kılavuz hükümlerine ve 

takvimine göre yerleştirme ve yerleştirmeye 

esas nakil işlemlerinin tamamlanmasından 

sonra yapılır.” 

 

NAKİL İŞLEMLERİ: 
merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara 
merkezi sınav puan üstünlüğü dikkate alınarak 

 

ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak 

öğrenci alan okullara Bakanlığın hazırlayacağı 

kılavuza göre yapılacaktır. 

38 inci maddesinin yedinci fıkrası   

(7) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) 

Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 

10, 11 ve 12 nci sınıflarından hazırlık 

sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına 

nakil şartlarıyla birlikte yeterlilik 

sınavına bağlı olarak nakil yapılabilir. 

Bu kapsamda başvuruda bulunan ve 

nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler 

bulundukları sınıf seviyesi dikkate 

alınarak bu Yönetmelik kapsamında 

nakil başvurularının değerlendirildiği 

gün yeterlilik sınavına alınırlar. 

Yeterlilik sınavında başarılı olan 

öğrencilerin onay işlemleri açık 

kontenjana ve yerleştirmeye esas puan 

üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız 

olanların başvuruları ise reddedilir 

38 inci maddesinin yedinci fıkrası  aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

(7) (Değişik:RG-13/9/2014-29118) Hazırlık 

sınıfı bulunmayan okulların 10, 11 ve 12 nci 

sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 

aynı sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte 

yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil 

yapılabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunan 

ve nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler 

bulundukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu 

Yönetmelik kapsamında nakil başvurularının 

değerlendirildiği gün yeterlilik sınavına 

alınırlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan 

öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve 

“OBP” üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız 

olanların başvuruları ise reddedilir 

Ortaokul Başarı puanı ile nakil yapılmasına 

esas teşkil edecektir. 

38 inci maddesinin dokuzuncu 

fıkrası   

 

(9) Bu madde kapsamında 

yapılan nakillerde, nakil 

şartlarının eşitliği hâlinde yaşı 

küçük olan öğrenciye öncelik 

verilir. 

38 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası  

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(9) Bu madde kapsamında yapılan nakil ve 

geçişlerde;  

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda 

merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde yaşı 

küçük olana, 

b) Diğer okullarda başvurunun kontenjandan 

fazla olması durumunda 9 uncu sınıflarda 

sırasıyla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf 

yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin 

bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana; 10 

uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda ise sırasıyla 

bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek 

olana, eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük 

olana, öncelik verilir.” 

 

ÖNEMLİ: 

a- Yaş faktörü ortaya çıkmıştır.  

 

Yaşı küçük olan öğrenciler kayıt yaptırma 

şansı fazladır. 

 

b- Farklı programa sahip okullardan 

nakil işlemlerinde 9 uncu sınıflarda 

sırasıyla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf 

yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin 

bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana; 
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39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası   

(3) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) 

Bu okullar arasında nakiller, naklen 

gidilmek istenilen okulun alanında açık 

kontenjan bulunmasına bağlı olarak 

ilgili okul müdürlüklerince 

gerçekleştirilir. Nakil ve geçiş 

başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç 

olmak üzere her ayın ilk iş gününden 

başlayarak son iş gününden önce veli 

tarafından çalışma saatleri içerisinde 

öğrencinin öğrenim gördüğü okul 

müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. 

Başvuru, öğrencinin nakil şartlarını 

taşıması hâlinde naklen gidilmek 

istenilen okul müdürlüğüne e-Okul 

sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret 

işlemi nakil istenilen okul 

müdürlüğünce e-Okul sistemi 

üzerinden ayın son iş günü çalışma 

saatleri içerisinde gerçekleştirilir. 

Başvuruların açık kontenjandan fazla 

olması hâlinde 9 uncu sınıflar için 

yerleştirmeye esas puanı; diğer sınıflar 

için alt sınıf veya sınıflara ait yılsonu 

başarı puanlarının aritmetik ortalaması 

esas alınır ve puan üstünlüğüne göre 

kayıt/nakil yapılır 

39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası  

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(3) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Bu 

okullar arasında nakiller, naklen gidilmek 

istenilen okulun alanında açık kontenjan 

bulunmasına bağlı olarak ilgili okul 

müdürlüklerince gerçekleştirilir. Nakil ve geçiş 

başvurusu, “dönem bitiminin öncesindeki 

üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve 

sınıf atlatma süresi” hariç olmak üzere her 

ayın ilk iş gününden başlayarak son iş 

gününden önce veli tarafından çalışma saatleri 

içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul 

müdürlüğüne dilekçe ile “veya e-Devlet 

üzerinden” yapılır. Başvuru, öğrencinin 

nakil şartlarını taşıması hâlinde naklen 

gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul 

sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi 

nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul 

sistemi üzerinden ayın son iş günü çalışma 

saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Başvuruların 

açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu 

sınıflar için “OBP”; diğer sınıflar için alt sınıf 

veya sınıflara ait yılsonu başarı puanlarının 

aritmetik ortalaması esas alınır ve puan 

üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılır. “Eşitlik 

hâlinde yaşı küçük olan öğrenciye 

öncelik verilir.” 

Nakil ve geçiş başvurusu, “dönem bitiminin 

öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde 

dönem ve sınıf atlatma süresi” hariç olmak 

üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş 

gününden önce veli tarafından çalışma saatleri 

içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul 

müdürlüğüne dilekçe ile “veya e-Devlet 

üzerinden” yapılır. 

E- Devlet uygulaması böylelikle 

yönetmeliğe girmiştir. Velilerin, eğitme 

ulaşılabildiğini artırmıştır. 

41 inci maddesinin a bendi   

a) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki 

Açık Öğretim Lisesi veya Açık 

Öğretim İmam Hatip Lisesinde 

öğrenim görmekte iken, başarmış 

oldukları kredi itibarıyla örgün 

ortaöğretim kurumlarına nakil ve 

geçiş yapabilecek durumda olan, 

yaş itibarıyla örgün ortaöğretim 

kurumlarına kayıt şartlarını 

taşıyan, örgün ortaöğretimde 

okuma hakkı bulunan ve disiplin 

yönünden örgün eğitim dışına 

çıkarma cezası almayan öğrenciler, 

ders kesiminden yeni öğretim 

yılının başlangıcına kadar geçen 

süre içerisinde varsa Temel 

Eğitimden Ortaöğretime Geçiş 

Sistemi kapsamındaki 

yerleştirmeye esas puanla, yoksa 

öğrenci nakil ve yerleştirme 

komisyonu kararıyla programı ve 

kontenjanı uygun olan Anadolu 

liseleri, Anadolu imam hatip 

liseleri, mesleki ve teknik Anadolu 

liseleri, çok programlı Anadolu 

liseleri ile mesleki ve teknik eğitim 

merkezlerine ve mesleki eğitim 

merkezlerine nakil ve geçiş 

yapabilirler. 

41 inci maddesinin a bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

a) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık 

Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam 

Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, 

başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün 

ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş 

yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla 

örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt 

şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde 

okuma hakkı bulunan ve disiplin 

yönünden örgün eğitim dışına çıkarma 

cezası almayan öğrenciler, ders 

kesiminden yeni öğretim yılının 

başlangıcına kadar geçen süre içerisinde 

“ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe 

bağlı olarak,” öğrenci nakil ve 

yerleştirme komisyonu kararıyla programı 

ve kontenjanı uygun olan Anadolu 

liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, 

“mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 

Anadolu meslek programları,”, çok 

programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve 

teknik eğitim merkezlerine ve mesleki 

eğitim merkezlerine nakil ve geçiş 

yapabilirler. 

 

 

 

 


