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Konu: Misafir Ogrenci Nakilleri 

........................ KAYMAKAMLIOINA 

(ilr;e Milll Egitim Mudurlilgu) 

................................. MUDURLUoONE 

figi MEB. Ortaogretim Genel MUdurlugunun 19.01.20l6 tarih ve 634276 saYlh yazlSl. 

Ortaogrytim Genel Mudurlilgunun Diyarbaklr ili Sur ilr;esi, Mardin iIi Darger;it ve 
Nusaybin ilr;eleri He ~lmak iii Cizre, idil ve Silopi ilyelerindeki ogrencilere yonelik misafir 
ogrenci i~lemleri ile ilgili duyuru yazlsl e-okul 0l1aogretim okullan haber listesi bolumunde 
yaYlmlanml~, yazlmlz ekinde gonderilmi:;;tir. 

Misafir ogrenci olarak yukanda belirtilen ilyelerden ilimiz okullanna nakil gelmek 
isteyen ogrencilerin Mudurlilgumuz Ogrenci Yerle:;;tilme ve Nakil Komisyonuna 
yonlendirilmeleri hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 
il Milli Egitim Mudura 

Ek: 

1Yazl 

Dagltlm: 

ilye Kaymakamhklan 

Tum Lise Mud. 

Bu evrak guvenli elektronik imza ite imzalamlll~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden Olec-fbe7-3430-8adl-d54b kodu ilp tpvit p~;Jph"'-

http://evraksorgu.meb.gov.tr


YEN! DUYURU - (22.01.2016) - iLliL<;:E MEM ve ORTAOGRETiM KURUM 
MUDURLUKLERiNiN DiKKATiNE! 

Oliaogretim Gene1 Mudurlugunun 19.01.2016 tarihli ve 83203306-10.03-E.634276 saYlh 
Diyarbalm iIi Sur i1yesi, Mardin iIi Dargeyit ve Nusaybin ilyeleri ile $lmak ili Cizre, idil ve 
Silopi ilyelerindeki ogrencilere yonelik misafir ogrenci i$lemleri ile ilgili Makam Talimatmm 
5.Maddesinde "Bu ogrenci1erden; yerle$im birimi iyinde ya da dl$mdaki aym Wrden ba9ka bir 
okula gitmek isteyen ogrenciler iyin, geyici olarak e-Oku1 Yonetim Bilgi Sisteminde misafir 
ogrenci butonu olu9turulacak ve bu durumdaki ogrenciler iyin tab an puan ve kontenjan 9art1 
aranmayacaktlr." hUkmune yer veri1mi9tir. 

1- ilgili Makam Talimatl kapsammda belirtilen i9 ve i91emlerin ilIilye MEM Ogrenci 
Yer1e9tirme ve Nakil Komisyonlarmca yUriitUlebilmesi amaclyla gerekli olan "Misafir 
Ogrenci (OGM-19.01.2016 tarih ve 634276 saYlh yazl)" nakillyerle9tinne nedeni 
"Bakanhk-MEM i91em1eri / il-l1ye i91emleri / Ogrenci Yerle9tinne ve Nakil Komisyonu 
KaYlt Ekram" uzerinde kullanllna ayIlm19tlr. 

2- Ogrenciler misafir ogrenci olarak gitmek istedikleri okullkurumlann bag II bulunduklarl 
IlIilge MEM Ogrenci Yerle9tinne ve Nakil Komisyonlanna ba9vuru yaparak i91emlerini 
yaptlrabileceklerdir. 

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzala11l11l~hr. http://evraksorgu.l1)j:lb.g()v,tr adresinden Olec-fue7-3430-8ad l-d54b kodu ile tevil ",,;!ph:!;_ 
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