
T.e. 

MU~ vALiLiGi 


il Milli Egitim Mfidfirlfigfi 


Say) : 47339225/20017832365 22.07.2016 
Konu: KaYlt i~lemleri 

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

(i1ve Milli Egitim MUdlirIligli) 
................................. LiSESi MUDORLUGUNE 

iIgi MEB. Ortaogretim Genel MUdlirltigUnUn 21.07.2016 tarih ve 7765725 saYlh yazlsl. 

Bir yliksekogretim programma kaYlt hakkl kazanan ancak, oI1aogretim kurumlanndan 
mezun olamayarak blitUnleme veya tek ders smavma girecek adaylann da belirIenen 
tarihlerde yliksekogretim kurumlanna gevici kaYlt1an yapdacagl ile ilgili yazl ekte 
gonderilmi~tir. 

Bu adaylann mezun olduklanna ili~kin belgelerini, 30 Arahk 2016 tarihine kadar 
yUksekogretim kurumuna ibraz etmeleri halinde astl kaYltlan yapllacaktlf. Bu tarihe kadar 
mezun olduklanm belgelemeyenlerin gevici kaYltlan silinecek ve bu durumda olup 
belirlenen tarihlerde gevici kaYltlanm yaptlrmayan adaylann kaYltlan yapllmayacaktlr." 

Bu Nedenle ogrenci ve velilere gerekli bilgilendirme ve aVlklamalann yapllmasl, 
herhangi bir magduriyetin ve hak kaybmm onUne geyilmesi hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Yali a. 

il Milli Egitim MlidUrti 

Ek: 
1 Yazl 

Dagltlm: 

i1ve Kaymakamhklan 
TUm Lise MUd. 

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~ur. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 9038-c646-3ccl-b203-394 7 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Ortaogretim Genet Mudurltigu 


SaYl :84037561-200-E.7765725 21.07.2016 
Konu : Kaytt i~lemleri 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) Milli Egitim Bakanhgt Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

b) Yiiksekogretim Kuruiu Ba~kanhgmm 30/05/2016 tarihli ve 75850160-301.01.01-31876 
sayIlt yaztsl. 

c) 2016 Ogrenei Seyme ve Yerle~tirme Sistemi (OSYS) Yiiksekogretim Programlan ve 

Kontenjanlan Ktlavuzu. 

2016 yIlt Ogrenci Seyme ve Yerle~tirme Smavt sonueunda bir yiiksekogretim programma 
kaytt hakkt kazandtgt hiilde ortaogretim kurumlanndan mezun olamayan ogreneilerin kazandtgt 
yiiksekogretim programma ge9iei kaytt yaptJrabileeeklerine yonelik ilgi (b) yazt ineelenmi~tir. 

ilgi (a) Yonetmeligin "Sorumlu olarak slmfge9me ve sorumlulugun kalkmasl" ba~ltklt 58 inei 
maddesinin 2 nei flkrasl 'a' bendi gereginee ortaogretim kurumlarmda ogrenim gormekte olan 
ogreneilerin sorumluluk smavlanmn. ders yIlt igerisinde yapllan yaz!ll ve/veya uygulamah smav 
esaslanna gore birinei ve ikinei donemin ilk haftasl igerisinde iki alan ogretmeni tarafmdan 
yaptlaeagt belirtilmektedir. 

Buna gore; ilgi (c) Ktlavuzun 4'UneU maddesinde; "Bir yuksekogretim programma kaYlt hakkl 
kazanan ancak, ortaogretim kurumlarmdan mezun olamayarak bUlunleme veya tek ders smavma 
girecek adaylarm da belirlenen tarihlerde yaksekogretim kurumlarma get;ici kaYltlan yapz/acaktlr. 
Bu adaylarm mezun olduklarma ili~kin belgelerini, 30 Arabk 2016 tarihine kadar yaksekogretim 
kurumuna ibraz etmeleri hiilinde asli kaYltlan yap dacaktl r. Bu tarihe kadar mezun olduklanm 
belgelemeyenlerin get;ici kayalan silinecek ve bu durumda o/up belirienen tarihlerde get;ici 
kayltlarml yaptlrmayan adaylarm kaYllian yapllmayacaktlr." diizeniemesine yer verilmi~tir. 

Bu durumda olan ogrencilerin hi9bir magduriyet ve hak kaybl ya~amamalan iyin ogrenci ve 
velilere gerekli bilgilendirmenin ve a9tklamalann yaptlmasl hususunda 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

DagltIm: 

Geregi: 

- B Plant 

Erean TURK 


Bakan a. 


Genel MiidUr 


Bilgi: 

Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mtidlirlligline 

- Din Ogretimi Genel MlidlirlUgline 

- Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MUdiirliigiine 

- Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigiine 
- Bilgi j~lem Dairesi Ba~kanhgma 
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Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanm!~tlf. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden c5ae-7086-3187-86b8-a7b6 kodu He teyit cdilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden

