
T.e. 
MU~ VALiLici 


il Milli Egitim MiidiirlUgii 


SaYI : 47339225/200/5160954 09.05.2016 
Konu: Ortaogretim Kurumlan 

Kontenjan Giri~ Takvimi 

............................. KA YMAKAMLIGINA 

ileye Milli Egitim MudUrWgU 


...................... LiSESi MOOORLOGONE 


lIgi: MEB. Ortaogretim Genel MUdUrlugunun 06.05.2016 tarih ve 5094516 saY!!1 yazisi. 

Temel Egitimden Ortaogretime Geeyi~ Uyguiamasl kapsammda gereyekle~tirilen "Ortak 
Smav\ar " sonucunda yapJlacak degerlendirmenin ardmdan, yerle~tirrneye esas puanlann 
aeylkianmasl ile tercih ve yerle~tirrne sureci ba~layacaktlr. Bu sure-eyte, Temel Egitimden 
Ortaogretime Geeyi~ Uygulamasl'nm Wm okullar ieyin merkezi yerle~tirmeyi esas kIlmasl 
nedeniyle mevcut okul ve dersliklerin kapasitelerinin en Ust seviyede ogrenci yerle~tirilecek 
~ekilde planlanmasl He ilgili Ortaogretim Kurumlan Kontenjan Girj~ Takvimi yazisl ekte 
gonderilmi~tir. 

Ekte gonderilen yazi dogrultusunda Kontenjan Giri~ Takvimi ile ilgili i~ ve i~lemlerin 
ekli yazlda belirtilen tarihler dogrultusunda yapllmasl hususunda; 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Yali a. 


Milli Egitim Mi.idi.irli 


Ek: 

1 Yazl 

Oagltlm: 

ileye Kaymakamhklan 

TUm Ortaogretim Mud. 


Flu c"rak glivcnli eleklronik imza ile irnzalammSUf http://evraksorgu.meb.gov,tr adresinden 4def-ccl 0-3095-8135-e919 kodu ile rcyil cdilchil ir 

http://evraksorgu.meb.gov,tr


----

T.e. 
MiLL[ EGiTiM BAKANLIGI 

Ortaogretim Genet Mildilrlilgil 


SaYI : 840375611200/5094516 06.05.2016 
Konu : Kontenjan Giri~ Takvimi 

...................... V ALiLiGiNE 
(il Milli Egitim MiidUrliigil) 

iIgi : Milli Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

Temel Egitimden Ortaogretime Ge<;i~ Uygulamasl kapsammda ger<;ekle~tirilen "Ortak 
SmavJar" sonucunda yapllacak degerlendirmenin ardmdan, yerle~tirmeye esas puanlann aylklanmasL 
ile tercih ve yerle~tirme sUreci b~layacaktlr. Bu sOreyte, Temel Egitimden Ortaogretime Ge<;i~ 
Uygulamasl'nm tOm okullar iyin merkezi yerle~tirmeyi esas kllmasl nedeniyle mevcut okul ve 
dersliklerin kapasitelerinin en ost seviyede ogrenci yerle~tirilecek ~ekilde planlanmasl gerekmektedir. 

Bu sebeple ilgi (a) Yonetmeligin kontenjan belirleme ile i/gili hOkOmler' dogrultusunda e-Okul 
Sistemi ozerinde; 

I) 09-13 MaYls 2016 tarihleri arastnda okul mOdOrlOklerince okullarma ait kontenjan 
bilgilerinin giri~leri, 

2)16-20 MaYls 2016 tarihleri arasmda kontenjan bilgilerinin il<;e miJi' egitim mfidOriOkleri 
taraftndan kontrol ve onaylarl, 

3) 23-27 MaYls 2016 tarihleri arastnda kontenjan bilgilerinin il milli egitim mOdorlOkleri 
taraftndan kontrol ve onaylan, 

4) 30 MaYls'""':""3 Haziran 2016 tarihleri arasmda kontenjan bilgilerinin Bakanhk birirnleri 
taraflOdan kontrolO yapdacakhr. 

Bu baglamda, ortaogretimin zorunlu egitim kapsammda oldugu dikkate ahnarak; 2016-2017 
ogretim ydmda ortal:>gretim kurutnlanmn haZlfhk ve 9'uncu slOlf ogrenci kontenjanlanmn 
belirlenmesinde; atOlye, laboratuvar ve dersliklerinin kapasitesi, okullann fiziki ~artlan ve slmftekrarl 
yapabilecek ogrenci saYlsl ile mesleki ve teknik ortaogretim kurumlarmda aynca mesleki egitimin 
amactna uygun olarak ger<;ekle~tirilebilmesi i<;in sektorOn ozelligi ve <;evre ihtiya<;lan vb. hususlarm 
goz onOnde bulundurularak azami dOzeyde ogrenci aitmlOl teminen iI maarif mGfetti~leri gozetiminde, 
il<;e ve iI milll egitim mGdOrlilklerince kamu kaynaglOlO ve kapasitenin en iyi ~ekilde kullammlOln 
saglanmasl gerekli gorillmektedir. 

Yukarldaki takvim ve aylklamalar dogrultusunda ilgililerin bilgilendirilmesi ve herhangi bir 
aksamaya neden vermeden <;ah~malarm sOresi i<;inde tamamlanmasmm saglanmasl hususunda 
bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Muhterem KURT 
Bakan a. 

MOste~ar Yardlmclsl 
Dagltlm: 

- Mesleki ve Teknik Egitim Genel MiidOrlilgOne 
- Din Ogretimi Genel MOdOrlOgOne 
- Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MOdOrliigilne 
- Ozel Ogretim Kurumlan Genel MOdorlOgOne 
- Ol<;me, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MUdilrlOgune 
- Bilgi i~lem Dairesi B~kanhgma ""';S:!~AN- B Plam .(,. 1~.I201.P. 

Orkct ~fCI+~ 
Atatilrk Blv. 0664& KlZIlaylANKARA Dilek YILDIRIM Egitim Uzmafll 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr 1'<:1:(0312) 413 IX 59 

e-posta: ortaogrend@meh.gov.tr Faks: (0 312)41X 0739 

Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden3470-3184-3eSS..be91-becd kodu lie leyi! edllebihr 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden3470-3184-3eSS
www.meb.gov.tr

