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2017 Ortaiijjretim Kurumlarma GefilJ UygulamasE Tercih ve Yerleljtirme e-Krlavuzu 

Bu kIlavuz, "Milli Egitim Bakanhgl Merkezi Sistem Smav Yonergesi" He "Milli Egitim Bakanhjp 
Ortaogretim Kurumlarma Ge~i~ Yonergesi" hukumlerine gore hazlrlanml~tlr. 

TERCiH i~LEMLERiNiN YAPILACAGI YERLER 
Tercih i~lemi ogrenci/veli tarafmdan bireysel olarak https:lle-okul.meb.gov.tr internet adresinden 
yapdabilecegi gibi mezun oldugu okuldan ya da herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu 
mUdUrlUgiinden yapIlabilecektir. 

-----------~-~--~------~--~~---' 

iLETi~iM 

Tercih ve Yerle,tirme i,lemleri 
Telefon 

Faks 

: CHyme, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MUdUrlUgU 
o(312) 413 46 00 

: C>lyme, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MUdUrlugu 

o(312) 413 46 23 

into Adr. : http://www.meb.gov.tr 
https:lle-okuLmeb.gov.tr 

E-Posta : odsgm@meb.gov.tr 

KISALTMALAR 


AOSP AglrlIklandmlml§ Ortak Smav Puam 

iOKBS ilkogretim ve Ortaogretim 
Bursluluk SmaVl 

Kurumlan 

YBP Ytl Sonu Ba~an Puam 

YEP Yerle~tirmeye Esas Puam 
I 

niKKAT: 

Ortaogretim Kurumlarma Geyi§ Uygulamasl Tercih ve Yerle~tirme KIlavuzunda yer alan 
esaslar, ktlavuzun yaylm tarihinden itibaren yUrUrlUge girecektir. Bu esaslar; yasama, yUrUtme ve 
yargl organlarmm kararlan gerekli kIldlgl takdirde degi~tirilebilir. Bu gibi durumlarda izlenecek 
yol, Mill! Egitim Bakanltgl tarafmdan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 
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2017 Ortao/jretim Kurumlanna Gefi~ Uygulamasl Tercih ve Yerl~tirme e-Kllavuzu 

iLETi~iM BiLGiLERi 

Din O~retimi Genel Miidiirliigu 

Telefon : 0(312) 413 25 92-3538 
Faks : 0(312) 223 85 76 
e-posta : dogm@meb.gov.tr 

Hayat Boyu O~renme Genel Miidiirlii~ii 

Telefon : 0(312) 413 22 44 - 2235-2218-2220 
Faks : 0(312) 213 01 73 
e-posta : hbogm@meb.gov.tr 

Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mildilrlii~ii 

Telefon : 0(312) 413 1243-44-50-52 
Faks : 0(312) 425 19 67 
e-posta : mte ogrenciisleri@meb.gov.tr 

Ortaogretim Genel Miidiirliigii 

Telefon : 0(312) 413 1859-1508 
Faks : 0(312) 418 0739 
e-posta : ogm@meb.gov.tr 

Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigii 

Telefon : 0(312) 242 76 18-19 
Faks : 0(312) 243 13 56 
e-posta : oer@meb.gov.tr 

Ozel Ogretim Kurumlarl Genel Miidiirliigii 

Telefon : 0(312) 413 25 09- 34 22 
Faks : 0(312) 212 24 61 
e-posta : ookgm@meb.gov.tr 

Temel Egitim Genel Miidiirlii~ii 

Telefon : 0(312) 413 1586 - 1595 
Faks : 0(312) 418 0559 
e-posta : tegm@meb.gov.tr 

4 



-"",,*" 

'" 

20170rtaiigretim Kurumlanna Gefi~ Uyguiamasl Tercih ve Yerle~tirme e-K,lavuzu 

ORTAOGRETiM KURUMLARI TERCiH VE YERLE~TiRME TAKViMi 

30 Haziran 2017 

30 Baziran 2017 

30 Haziran 2017 

13 Temmuz 2017 

03-13 Temmuz 2017 

21 Temmuz 2017 

14-24 Temmuz 2017 
(Saat 17:00) 

11 ~ustos 2017 

11 Agustos 2017 

14-18 Agustos 2017 
(Saat 17:00) 

21 A~ustos 2017 

21-25 A~ustos 2017 

28 Agustos 2017 

08 Eyliil2017 

11-14 Eyliil2017 

11-14 2017 

15 EyIiiI2017 

15 Eyliil2017 

18 EyIiil2017 

Yerle~tirmeye Esas Puanlann (yEP) ham 

Tercihlere Esas Kontenjan Tablolanmn ilam 

Temel E~itimdel1l Ortaogretime Ge~i~ Sistemi Kapsammda YapJlan Merkezi Sistem 
Ortak Smavlanmn Tamammi veya Bir KIsnum Kullanan Ozel Okullarm KayIt i~lemleri 

Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine Ogrenci Ahml 

Giizel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Klasik Sanatlar ve Musiki, Gorsel Sanatlar ve Spor 
ProgramliProjesi Uygulayan Anadolu imam Hatip Liselerine Ogrenci KayItlarlDlD 
TamamlanmaSI 

Yerle~tirme i~lemleri i~in Tercihlerin Ahnmasl 

Yerl~tirme Sonu~larlDm ham 

Bo~ Kontenjanlarm Dan Edilmesi 

Yerle~tirmeye Esas 1. Nakil Tercih Ba~vurulannlD Ahnmasl 

Yerle~tirmeye Esas 1. Nakil Sonu~Ianmn Dam 

Yerle~tirmeye Esas 2. Nakil Tercih Ba~vurulannlD Abnmasl 

Yerle~tirmeye Esas 2. Nakil Sonu~IarmlD ilam 

Yerle~tirmeye Esas 3. Naki! Tercih Ba~urularlDlD Ahnmasl 

Yerl~tirmeye Esas 3. Nakil Sonu~lannlD ve Taban PuanlarlD 

Yerle~tirme ve Nakil Komisyonlannca 
Tercih Ba~vurularm Ahnmasl 

YatIhhk Ba~urulanmn Ahnmasl 

NakiI 

YatIhlIk Yerle~tirme SonUl;larmlD Dam ve e-Pansiyon Uzerinden KayttlarlD 
Tamamlanmasl 

illiI~e Ogrenci Yerle~tirme ve Nakil Komisyonlan Nakil Yerle~tinne Sonu~larlDlD ham 

2017-2018 Ogretim YIII A~Ih~1 

• 25-27 Haziran 2017 Ramazan Bayraml 
• 30 Agustos 2017 Zafer BayramH 
• 01-04 EylUl 2017 Kurban Bayranu 
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2017 Ortaojjretim Kurumlanna Gefi~ Uyguiamasl Tercih ve Yerle¢rme e-Kllavuzu 

1. BOLUM: TERCiH VE YERLE~TiRME i~LEMLERi 

1.1. GENEL A~IKLAMALAR 

• Fen Liselerine, 

• Sosyal Bilimler Liselerine, 

• Anadolu Liselerine, 

• Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine, 

• <;ok Programh Anadolu Liselerine, 

• Mesleki ve Teknik Egitim Merkezlerine, 

• Mesleki Egitim Merkezlerine, 

• Anadolu Imam-Hatip Liselerine, 

• A~lk Ogretim Kurumlarma, 

• Ozel Ogretim Kurumlarl Genel MUdUrlUgUne bagh ozel okullara 


merkez! sistemle ogrenci yerle~tirilecektir. 


• Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigiine bagb ozel okullar, Temel Egitimden 
Ortaogretime Ge~i~ Sistcminde yapIlan merkez! sistem ortak smavlanndaki derslerin tUmUnU 
veya bazllanm esas alarak kendi yonetmeligine gore ogrenci alabilecektir. 2017-2018 ogretim 
yIlI i~in ozel okullar, kendi yonetmeliklerinde belirledikleri puan hesaplama sistemine gore 30 
Raziran - 13 Temmuz 2017 tarihleri arasmda kaYlt i~lemlerini yapabileeektir. Yerle~tirme 
sonu~lan aym ogretim Ylh i~in ge~erli olaeaktlr. KaYlt i~lemini yapan bu ogreneilere tercih 
ekram a~Ilmayaealctlr. Aneak tercih sUresi i~erisinde kaYltlanm iptal ettirmeleri durumunda 
tercihte bulunabileeektir. Aynca bu ogrenciler okul degi~tirmek isterlerse bu i~lem nakil 
doneminde, nakil ~artlanm ta~lyan ogrenciler i~in mUmkUn olabilecektir. 

• A~lk Ogretim Ortaokulu ogrencileri, kaYlt kabul ~artlaf1m ta~lmalaf1 MUnde, tercihlerini 
YEP'e gore http://www.meb.gov.tr adresinde yaYlmlanan Ek-2 formunu doldurarak yapacaktlr. 
Ogrencilerin doldurduklan formu, 61~me, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MUdUrlUgu 
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 24- 06500 Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA adresine 
24 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hlZh posta hizmeti ile 
gondermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen ba~vurular dikkate ahnmayaeaktlr. 
Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, ogrenei velisi sorumlu olaeaktlr. 

• Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, 25.08.2011 tarihli ve 652 saydl Mill! Egitim 
Bakanhgmm Te~kilat ve Gorevleri Hakkmda Kanun HUkmUnde Kararnamenin 37 nei 
maddesinin dokuzuncu flkrasl kapsammda bir meslek alanmda pilot uygulama olarak belirli 
egitim reformu ve programlan uygulamak ve faaliyet gostermek iizere a~Ilan mesleki ve teknik 
Anadolu liseleridir. 

• Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde a~agldaki ~ekilde uygulama yaplhr. 

a) ilIil~e milli egitim mUdUrlUklerinee, bUnyesinde uygulanaeak meslek alam He ilgili orta ve 
bUyUk ol~ekli i~letmeler ve/veya bu i~letmelerin temsilcisi olan kurum ve kurulu~larla 
ogrencilerin i~letmede beceri egitimi ve Stajl, mezuniyet sonraSI istihdamlan, ogretmenlerin 
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2017 OrtDiJgretim Kurumlarma Gef.i~ UygulamrlSl Tercih ve Yerle~tirme e-Kllavuzu 

mesleki geli~imleri, egitim ortamlarmm iyile~tirilmesi vb. konulan iyeren en az on yd siireH i~ 
birligi protokolleri yaplltr. 

b) Bir mesiek alanmda ve birbirini tamamlayan en fazla ii~ dalda program uygulamr. 

c)Bu liselere yonetici, ogretmen ve ogrenci ahmlan 
http://mtegm.meb.gov.tr/meb iys dosyalar/2017_03/30174759 TEMATYK ANADOLU LYS 
ESY ESASLARpdf adresinde ifade ediJen usuI ve esaslar uygulamr. 

• Mesleki Egitim Merkezleri 

• Mesleki Egitim Merkezleri 6764 saydl Kanunla zorunlu ortaogretim kapsamma ahnmt~tIr. 9 
uncu smlfta dogrudan alan ve dal se~imi yapllarak, i~letmeyle sozle~me imzalanmasl He egitime 
ba~Ianmaktadtr. 11 inci smlfm sonunda "Kalfahk Belgesi", 12 inci smlfm sonunda ise "Ustahk 
Belgesi" diizenlenmektedir. Haftada en az bir gUn okulda teorik egitim, i~Ietmede 4 ya da 5 giin 
beceri egitimi goriirler. Sozle~me imzalandlktan sonra asgari iicretin net tutarmm %30'undan az 
oImamak iizere iicret almaya ba~Iarlar. 27 alan ve 140 dalda mesleki egitim verilmektedir. Alan 
ve dallarla ilgili bilgiler tercih listelerinden ogrenilebilir. Aynca ogrenciler a~tk ogretim 
okullarma kaytt olarak fark dersleri vermek suretiyle diploma sahibi oiabilirier. 

• Yurt dl~mdan smava giren ogrenciler, e-Okul sisteminde kaYlth ise 
http://www.meb.gov.tr adresinden tercih yaparak okul miidiirliiklerine tercihlerini 
onaylatacakttr. Bu imkam olmayan yurt dl~mdaki ogrenciler ise tercihlerini 
http://www.meb.gov.tr adresinde yaYlmlanan Ek-2 formunu doldurarak yapacaktlr. Ogrencilerin 
doldurduklan formu, yerIe~tirme i~in 24 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar APS veya 
dengi hlZh posta hizmeti He Ol~me, Degeriendirme ve Smav Hizmetleri Genel Miidiirliigu 
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 24- 06500 Teknikokullar - Yenimahalle/ANKARA 
adresine gondermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen ba~vurular dikkate 
ahnmayacaktlr. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, ogrenci velisi sorumlu olacaktlr. 

• Ogrencinin velisi, tercih ve yerle~tirme He ilgili her tiir yazl~mada; tercih i~lemini 
yaptIgI okulun ilIil~e kurum adI ve kodunu, ogrencinin adml-soyadml, T.e. kimlik numarasml, 
yabancI uyruklu ise ogrenci kaYlt numarasmt ve a~tk adresi He cep telefon numarasmt 
yazacakttr. 

• GUzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi~ Klasik Sanatlar ve Musiki, Gorsel Sanatlar ve 
Spor ProgramIIProjesi Uygulayan Anadolu imam Hatip Liselerine yerle~tirme i~lemleri bu 
okullarm giri~ mevzuatI esas almarak 21 Temmuz 2017 tarihinde tamamlanacakttr. Ancak, soz 
konusu okullara kaYlt yaptIran ogrenciler, yerle~tirme ve yerle~tirmeye esas nakil tercihleri 
dogrultusunda bir okula yerle~meleri haHnde onceki okul (GUzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, 
Klasik Sanatlar ve Musiki, Gorsel Sanatlar ve Spor ProgramllProjesi Uygulayan Anadolu 
imam Hatip Liseleri) hakkmdan vazge~mi~ sayIlacaklardlr. 

Veli ve okul miidiirliigu, bu kllavuzun yaYlmlanmaslyla birlikte bu kdavuzda belirtilen biiti.in 
hiikiimleri kabul etmi~ saydacakttr. 

1.2. ORTAOGRETiM OKULLARINA GENEL BA~VURU ~ARTLARI 

2016-2017 ogretim ytlmda ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci slmflm ba~aflyla 
tamamlaml~ ve Aylk Ogretim Ortaokulundan mezun durumda olmak, 

a) Ba~vuru yaptlacak okulun kaylt kabul ~artlanm ta~lmak, 

b) YEP'e sahip olmak. 
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2017 Ortaiigretim Kurumlanna Get;i~ Uygulamasl Tercih ve Yerle~tirme e·Kllavuzu 

1.3. TERCiH i$LEMLERi 

a) 8' inci smlfl ba~artyla tamamlayan ve A9lk Ogretim Ortaokulunda mezun durumda olan 
ogrenciler, yerle~tirme i~lemleri i9in tercih ve yerle~tirmeye esas nakil ba~vurusunda 
bulunabilecektir. 

b) Tercih i~lemi ogrencilveli tarafmdan bireysel olarak https:lle-okul.meb.gov.tr internet 
adresinden veya herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu mUdUrlUklerinden 
yapllabilecektir. Yapllan tercihler mutlaka ortaokul He imam hatip ortaokulu miidfulUklerine 
onaylattiacaktlr. 

c) Temel Egitimden Ortaogretime Ge9i~ Sistemi kapsammda yapdan merkez! sistem ortak 
smavlarrnm tamamlm veya bir klsmml kullanarak ozel okullara kay!t yaptIran ogrenciler 
tercihte bulunamayacaktlr. 

~) https:lle-okul.meb.gov.tr internet adresinden tercih i~lemleri i9in giri~ yapddlgmda, tercih 
i~lemleri ekranmda, «TERCiH Y APMAK iSTIYORUM» ve «OZEL OKULA KA YIT 
Y APTIRACAGIM TERCiH Y APMA Y ACAGIM» butonlarmm segenek olarak sunulmasl 
saglanacaktlr. «OZEL OKULA KA YIT Y APTIRACAGIM TERCiH Y APMA YACAGIM » 
butonunu i~aretleyen ogrenciler tercih hakkml kullanml~ saydacak, ancak yerle~tirmeye esas 
nakil ba~vurusunda bulunabileceklerdir. 

d) Yerle~tirmede ogrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir. 

e) Tercih i~lemleri, Bakanhglmlz http://www.meb.gov.trveyahttps://e-okul.meb.gov.trinternet 
adreslerinde yaylmlanan tercih listelerinde yer alan okullarm tercih kodlarma gore, ogrenci 
velisi tarafmdan 14-24 Temmuz 2017 (en ge~ saat 17:00'ye kadar) tarihleri arasmda 
yapdacaktlr. 

f) Elektronik ortamda tercih i~lemlerini yaparnayan veliler i9in okul mUdiirliikleri, tercih 
i~lemlerini ogrenci veIisi adma, velinin doldurup imzalayarak verdigi Ek-l 'deki "Yerle~tirrne 
Tercih On <;ah~rna Forrnu" na bagh kalarak veli adma yapacaktlr (en ge~ 24 Temmuz 2017 
saat 17.00'ye kadar). 

g) Aylk ogretim ortaokulu ogrencileri He yurt dI~mdan srnava giren ogrencilerden tercihlerini 
okul mUdiirliiklerine onaylatma imkiim olmayanlar, Ek-2'de yer alan Aylk Ogretim 
Ortaokulu ve Yurt Dl~l Yerle~tirme Tercih On <;ah~ma Forrnunu APS veya dengi hlZh posta 
hizmeti ile gonderecektir. (en ge~ 24 Temmuz 2017 saat 17:00'e kadar). Birden fazia 
tercih formu gonderilrneyecektir. Tercih forrnunda okul tercih kodu mutlaka yaztlacaktlr. 
Okul tercih kodu olrnayan ba~vurular dikkate almmayacaktlr. Postada meydana gelecek 
gecikrneden ogrenci velisi sorumlu olacaktlr. Bu ogrenciler, yerle~tirmeye esas nakil 
ba~vurulanm da "Aylk Ogretirn Ortaokulu ve Yurt Dl~l Yer1e~tirmeye Esas Nakil Ba~vuru 
Ekranl" iizerinden http://odsgm.meb.gov.tr adresinden yapacaklar ve ba~vuru ylktIlan APS 
veya dengi hlZiI posta hizmeti ile gonderilecektir. 

g) Yerle~tirmeye esas nakil ba~vurulan, herhangi bir orgUn ortaokul ile imam hatip ortaokulu 
rnUdUrlUgiinden bo~ kontenjan ~artl aranmakslzm yapllabilecektir. 

h) Tercihler okul mUdfulUgi1 tarafmdan elektronik ortamda onaylanacaktlr. Tercihlerle ilgili 
varsa her tiirlii diizeltrne elektronik onaylama i~leminden once yapdacaktlr. Onaylama i~lemi 
yapddlgl anda ogrencinin tercih i~lemi tamamlanml~ olacak, aksi takdirde ogrenci tercih 
yaprnarnl~ saydacaktIr. Onaylarna i~lerni tamarnlandlktan sonra herhangi bir dUzeltrne 
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yaptlamayacakttr. 
I) Ogrencinin tercih ba~vurusunun yerle~tirme i~lemlerine diihil edilmemesi i~in mutlaka veli 

istegine gore okul mfidfirlfigfinden iptal i~lemi yaptlmasl gerekmektedir. 

i) Tercih Ba§vuru Durumu "iptal" olarak gorUnen ogrenciler yerle§tirme i§lemlerine d§hil 
edilmeyecektir. 

j) Tercihlerin, tercih ve yerle~tirme e~kIlavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hataslz ve 
eksiksiz bir ~ekilde doldurulmasl gerekmektedir. Tercih listesinden ogrenci velisi, onay 
i~leminden ise okul mfidfirlfigu He veti birlikte sorumlu olacaktIr. 

k) Elektronik ortamda onaylanan "Yerle~tirme Tercih On <;ah~ma Formu" nun ~lktlSl almarak 
okul mfidfirlfigu Be veli tarafmdan imzalandlktan sonra ash okulda saklanacak ve bir nfishasl 
irnza kar~lhgl veliye verilecektir. 

I) 	 Tercih ve yerle~tirme i~lemleriyle ilgili tiim bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr. He 
https:lle-okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sfirekli olarak 
yapdacaktlf. 

1.4. YERLE~TiRME i~LEMLERi 
a) 8'inci smrfta ogrenim goren, a~lk ogretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte 

bulunan tiim ogrencHerin ortaogretim kurumlarma yerle~tirme i~lemleri; tercihleri 
dogrultusunda, okul kontenjanlanna gore, YEP fistiinliigu, esas almarak yapIlacaktlr. 

b) Tercih yapmayan ogrenciler He hi~bir tercihine yerle~emeyen ogrenciler, sistem tarafmdan 
a~lk ortaogretim kurumlarma yerle~tirilecektir. Ancak, ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilerin 
yerle~tirme i~lemleri bu ktlavuzun 1.7,1.8 ve 1.9 maddelerine gore ger~ekle~tirilecektir. 

c) 14-18 Agustos 2017, 21-25 Agustos 2017, 28 Agustos-06 EylUI 2017 tarihlerinde 
yerle~tirmeye esas nakil ba~vuru i~lemi ger~ekle~tirilecektir. Yerle~tirmeye esas nakil 
i~leminde 3 (fi~) tercih almacak ve YEP fistiinlfigune gore yerle~tirme takvimi dogrultusunda 
merkezi olarak yaptlacaktlr. 

~) A~lk ortaogretim kurumlarma yerle~en ogrencilerin, talep etmeleri hiilinde illile;e Ogrenci 
Yerle~tirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatma gore bo~ kalan kontenjanlara 11-14 
EylUl 2017 tarihlerinde, 3 (fie;) tercih almarak, YEP fistiinliigune gore il/ile;e smlrlarl 
ic;erisinde yerle~tirmesi yapiiacaktir. 

d) Y erle~tirme i~lemleri sonucunda ogrencilerin ogrenim gormeye hak kazandlklart okullar 
belirlenmi~ olup, kaYltlan sistem tarafmdan otomatik olarak yapdacaktlr. 

e) «OZEL OKULA KA YIT Y APTIRACAGIM TERCiH Y APMA YACAGIM» butonunu 
i~aretledigi hiilde 15 EylUl 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydml yaptIrmayan 
ogrencinin yerle~tirilmesi, bu tarihten itibaren a~lk ortaogretim kurumlanna yapiiacaktir. 

t) 	Ogrencilerin yer1e~tirme sonu~lan hnps:lle-okul.meb.gov.tr adresinde ae;lklanacak olup 
sonue; bilgilerinde, kaydmm yapddlgl okul bilgileri bulunacaktlr. Aynca, SMS He 
bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi araclltgl He yerle~tirme sonUe;larl 
bildirilecektir. 
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g) ilkogretim programml tamamlayan ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilerden Ozel Egitim 
Degerlendirme Kurulu Raporu dogrultusunda kayn~tlrma yoluyla egitim alacak ogrenciler, 
engel durumu ve ozellikleri He ikamet adresleri dikkate ahnarak Anadolu liseleri, Anadolu 
imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 90k programh Anadolu liseleri ile 
mesleki ve teknik egitim merkezlerine her bir ~ubede iki ogrenciyi ge9meyecek ~ekilde il/ilge 
ogrenci yerle~tirme ve nakil komisyonu karan ile ~ubelere dengeli bir ~ekilde 
yerle~tirilebilecektir. 

g) Ozel okullarda %100 burslu okutulacak ogrenciler, Bakanhk9a puan UstUnIUgii esasma gore 
%5'lik dilimden se9ilerek yapdacaktlr. Yerel ~artlan dolaylSlyla Tiirkiye genelindeki ilk % 
5'lik dilimden ogrenci alamayan ozel okullar, tam bursluluga kar~Illk gelen bo~ 
kontenjanlanm it genelindeki ilk % 5'lik dilimden kar~Ilayabileceklerdir. 

h) Ozel okullarda ogrenimi siiresince burslu olarak okutulacak ogrenci, ba~ansl devam ettigi 
siirece bu haktan yararlandmlacaktlr. Herhangi bir ~ekilde kurumdan aynlan burslu 
ogrencilerden ogrenim gordiigii sUre i9in iicret talep edilmeyecektir. 

1.5. YERLE~TiRME ESASLARI 

a) Yerle~tirme yapdacak okul kontenjan listeleri http://www.meb.gov.tr adresinde 
yaYlmlanacaktlr. 

b) Ortaogretime yerle~tirmeye esas puanlarm e~it olmasl halinde, AOSP, e~itligin devam etmesi 
hfrlinde slraslyla 8'inci, Tnci ve 6'ncl smrflardaki YBP UstUnlUgU, e~itligin devam etmesi 
halinde tercih onceligi, yine e~itligin devam etmesi hfrlinde okula oziirsUz devamslzhk 
yapIlan gUn saYIsmm azhgl, bunlann da e~it olmasl halinde ise ogrencinin dogum tarihine 
gore ya~9a kU9Uk olanlarm onceligi dikkate almarak yerle~tirme yapIlacaktlr. 

c) 28 Nisan 2017 tarihinden once almml~ "OziirliilEngelli Saghk Kurulu Raporu" ve "Ozel 
Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu" bulunmayan ogrenciler i9in ortaogretim 
kurumlanna yerle~tirme ve nakil i~lemlerinde ozel egitim ihtiyaci olan ogrenci kapsammda 
i~lem yaptlmayacaktlr. 

~) ilkogretim programml tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan ozel egitim ihtiyaci olan 
ogrencilerden; "iIliIge Ozel Egitim Hizmetleri Kurulu Karan" He kayna~tlrma yoluyla egitim 
alacak ogrencilerin yerle~tirilmesi, ge9i~ ve nakillerine ili~kin i~ ve i~Iemler engel durumu ve 
ozellikleri ile ikamet adresleri dikkate almarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip Iiseleri, 
mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 90k programh Anadolu liseleri He mesleki ve teknik 
egitim merkezlerine her bir ~ubede iki ogrenciyi ge9meyecek ~ekilde il/ilge ogrenci 
yerle~tirme ve nakH komisyonu kararl He saglanacaktlr. 

d) ilkogretim programml tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan ozel egitim ihtiyaci olan 
ogrencilerden, "Ozel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu" dogrultusunda kayna~tlrma 
yoluyla egitime devam edemeyeceklerin ortaogretim kademesindeki giindUzlU ozel egitim 
okullarmal kurumlarma yerle~tirmesi ve ge9i~leri ile ilgili i~ ve i~lemler il/ilge ogrenci 
yerle~tirme ve nakilkomisyonlan i~ birligi ile illilge ozel egitim hizmetleri kurulunca 
yapIlacaktlr. Ortaogretim kademesindeki yatlh ozel egitim okullannal kurumlanna 
yerle~tirme ile ilgili i~ ve i~lemler ise Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
MiidUdUgUnce yapdacaktIr. 
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e) Tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine kaYlt olmak isteyen ogrenciler tercih tablosunda 
yer alan tarihlerde ilgiJi okul miidiirliiklerine ba~vuracaklardlr. 

1.6. 	 OKUL MUDURI;UKLERiNCE YAPILACAK i~LEMLER 

e-Okul internet sayfasmda yer alan duyurularl takip ederek a«;lklamalar dogrultusunda 
gerekli i~lemleri zamanmda yapmak. Zamanmda girilmeyen, yanlt~ yapllan, eksik kalan ya da 
elektronik onay i~leminden sonra bildirilen degi~iklik talepleri hi«;bir ~ekilde i~leme 
konulmayacaktlr. 

1.6.1. Ortaokull imam Hatip Ortaokulu Mtidtirliiklerinin Yapacagl t~lemler: 

a) Ogrenciferin tercih ve talep ba~vurulanm onaylamak, 

b) Tercih ve yerle~tirme i~lemleri ile iJgili velileri bilgilendirmek, isteyen veliye e-ktlavuzun 
~lktlSlm vermek, 

c) Tercih i~lemlerini ogrenci velisinin doldurdugu Ek-l 'deki "Yerle~tirme Tercih On <;ah~ma 
Formu"na bagh kalarak 14-24 Temmuz 2017 tarihleri arasmda yapmak ve onaylamak, 

~) Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) niisha «;lktlsml ahp veliye 

imzalatilktan sonra 1 (bir) niishasml okulda saklaYlp, diger nilshasml veliye vermek:, 


d) 	Tercih yapmasl gereken tUm ogrencilerin tercih ba~vurulanm kontrol etmek, tercih 
yapmayanlan uyararak tUm ogrencilerin tercih yapmasml saglamak, 

e) itkogretim programml takip eden ozel egitim ihtiyaci olan 8'inci slmf ogrencilerini, silrece 
ili~kin i~ ve i~lemlerin yUriitUlebilmesi amaclyla, okulun bulundugu bolgede hizmet veren 
rehberlik Ve ara~tIrma merkezine yonlendirmek, 

f) Yerle~tirmeye Esas Nakil Tercih Ba~vurularml almak, ba~vurulanm onaylayarak ylktlsml 
almak ve onayh bir ornegini ogrenci velisine vermek, 

g) 	Kendi okulunun ogrencilerinin yam Slra if iyi ya da il dl~mdan milracaat eden her ogrencinin 
tercih ba~vurulaflm onaylamak. 

1.6.2. Ortaogretim Okul Mtidtirltiklerinin Yapacagl i~lemler: 

a) YEP ile ogrenci alan pansiyonlu okullan kazanarak kaYltlanm yaptlran ve paraslz yatlh 
olarak ogrenim gormek isteyen ogrenciJere Mill1 Egitim Bakanhgma Bagh Resmi 
Okullarda Yatlhhk, Bursluluk, Sosyal Yardlmlar ve Okul Pansiyonlarl Yonetmeligi 
hUkiimierine gore rehberlik yapmak, 

b) Pansiyonlu ortaogretim kurumlarmca Milli Egitim Bakanhgma Bagh Resmi Okullarda 
YatIhhk, Bursluluk, Sosyal Yardlmlar ve Okul Pansiyonlan Yonetmeligi hiikiimlerine gore 
pansiyonda barmdlracagl paraslz yattll ogrenci kontenjamm cinsiyete gore elektronik 
ortama siiresi igerisinde i~lemek, 

c) Yatlhhga ba~vuran ogrencilerin ba~vurulanm okul yatIhhk ve bursluluk komisyonu 
marifetiyle degerlendirmek, uygun goriilen ogrencileri yatthhga yerle~tirmek. 
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1.7. OZEL EGiTiM iHTiYACI OLAN OGRENCiLERLE iLGiLi, iLIiLC;E OGRENCi 
YERLEeTiRME VE NAKiL KOMiSYONUNCA YAPILACAK ieLEMLER 

a) iIkogretim programml tamamlayan ve ozel egitime ihtiyacl olan ogrencilerden "Ozel Egitim 
Degerlendirme Kurulu Raporu" He kayna~tIrma yoluyla egitime yonlendirilenleri, okul 
mUdiirlUkleri ile i~ birligi yaparak engel durumu ve ozellikleri, ikamet adresleri dildrnte 
altnarak her bir ~ubede iki ozel egitim ihtiyacl olan ogrenci olacak ~ekilde ortaogretim 
kurumlanna yerle~tirilmesini saglamak, 

b) ilkogretim programml tamamlayan ve herhangi bir ortaogretim kummuna ya da aylk 
ortaogretim kurumlarma yerle~en ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilerin bir ba~ka ortaogretim 
kurumuna nakli ile ilgili i~ ve i~lemlerini velisinin yazdI ba~vumsu dogrultusunda belirlenen 
kaYlt ve nakil donemi iyerisinde yUrtltmek, 

c) 	ilkogretim programml tamamlayan ve herhangi bir ortaogretim kurumuna ya da aylk 
ortaogretim kurumlarma yerle~tirilen ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilerden, "iVilye Ozel 
Egitim Hizmetleri Kumlu Karan" He kayn~tlrma yoluyla egitimlerine devam 
edemeyeceklerin ortaogretim kademesindeki giindUzlU veya yatlh ozel egitim 
okullkurumlarma geyi~ler He ilgili i~ ve i~lemlerin velisinin yaztll b~vurusu dogmltusunda 
yUrUtUlebilmesi iyin illilye ozel egitim hizmetleri kumlu He i~ birligi yapmak, 

~) Ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilerin kayn~tlrma yoluyla egitimlerini sUrdUrecekleri 
okullkurumlara eri~imini saglamak Uzere gerekli dUzenlemelerin yaptlmasl ve onlemlerin 
altnmasl hususunda okul mUdiirlUkleri He i~ birligi yapmak, 

d) Komisyon tarafmdan ortaogretim kurumunda kayna~tIrma yoluyla egitime eri~imi saglanan 
ogrencilerin velileri ile ilIilye ozel egitim hizmetleri kurulunu bilgilendirmek. . 

1.8. OZEL EGiTiM iHTiYACI OLAN OGRENCiLERLE iLGiLi REHBERLiK VE 
ARAeTIRMA MERKEZLERiNCE YAPILACAK ieLEMLER 

a) iIkogretim programma devam eden ozel egitim ihtiyacl olan 8'inci Slfilf ogrencilerinin uygun 
ortaogretim kummlarma geyi~leri ile ilgili degerlendirmeyi yapmak. Bu kapsamda 
kayna~tlrma yoluyla egitim alacaklar ile ozel egitim okullkurumuna devam edecek ogrenciler 
iyin Ozel Egitim Degerlendirme Kumlu Rapom dUzenlemek. 

b) Ogrenciler He ilgili hazirlamI~ oldugu Ozel Egitim Degerlendirme Kumlu Raporunu ilIilye 
ozel egitim hizmetleri kuruluna gondermek. 

c) Ogrencilere, ailelerine, okul mUdUrlUklerine yerle~tirme ve nakil ile ilgili i~ ve i~lemler 
hakkmda bHgi vermek. 

1.9. OZEL EGiTiM iHTiYACI OLAN OGRENCiLERLE iLGiLi iLIiLC;E OZEL 
EGiTiM HiZMETLERi KURULUNCA YAPILACAK ieLEMLER 

a) 	 Ozel egitim ihtiyaci olan ogrencilerin ortaogretim kurumlarma yerle~tirme/naki11eri He ilgili 
i~lemlerini, illilye ogrenci yerle~tirme ve nakil komisyonlan i~ birligi He yUrUtmek. 

b) 	 ilIi1ye ogrenci yer1e~tirme ve nakil komisyonunca ortaogretim kurumunda kayna~lrma 
yoluyla egitime eri~imi saglanan 6grencilerin bilgilerini MEBBis-RAM modUlUne i~lemek. 
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C) 	 Ozel Egitim Degerlendirme Kurulu Raporu dogrultusunda kayna§tlrma yoluyla egitime 
devam edemeyeceklerin ortaogretim kademesindeki giindUzlU ozel egitim okuUarmai 
kurumlarma yerle~tirmesi/nakilleri ile ilgili i~ ve i~lemleri yapmak. 

~) Ortaogretim kademesindeki yatIlI ozel egitim okuVkurumlarma devam edecek ogrencilerin 
bilgilerini Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MUdUrIUgllne iletmek iizere illilye 
milli egitim mUdiirlUklerine bildirmek. 

d) Ozel egitim ihtiyaci olan ogrencilerin kayna~tlrma yoluyla egitimlerini siirdiirecekleri 
okullkurumlara eri~imini saglamak iizere gerekli dUzenlemelerin yaptlmasl ve onlemlerin 
ahnmasl hususunda ilIilye ogrenci yerle~tirme ve nakil komisyonuna bilgi vermek. 

1.10. YERLESTiRME SONU<;LARININ A<;IKLANMASI 

YEP He ogrenci alan okullarm yerle~tirme sonuylan, 11 Agustos 2017 tarihinde 
http://www.meb.gov.tr ve https:lle-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. 

Ogrenciler, T.C. kimlik numaraSl ve dogum tarihiyle sonuy bilgilerini sorgulayabilecektir. 

Ogrencilere aynca sonuy belgesi gonderilmeyecektir. 

Aynca 2577 saylll idari Yargdama Usulii Kanununun 201B Maddesi hUkmii uyarmca 
yerle~tirme sonuc;larma ili~kin 10 gUnliik dava ayma sUresi, sonuylann Han edildigi tarihi izleyen 
gUnden itibaren ba~lamaktadlr ve sonuylara yaptlacak itiraz ba~vurulan i~lemeye ba~layan dava 
ayma sUresini durdurmamaktadlr." 

YatlltlIga yerle~tirme sonuylan okul mUdiirliiklerince 15 EylUl 2017 tarihinde Han 
edilecektir. 

2. BOLUM: OKUL TANITIM BiLGiLERi, KAYIT VE NAKiL iSLEMLERi 

2.1. OKUL ADLARI VE TERCiH KODLARI 

Ogrenci velisi, okullarm genel ve ozel ba~vuru ~artlarma dikkat ederek istek Slrasma gore 
farkh il ve ilyelerdeki okullar da dahil olmak Uzere okul tiirlerine gore aym veya kan~lk olarak 
25 (yirmi be~) okul tercihi yapabilecektir. 

Aynca, YEP sonuylarma gore ogrenci alan okullann tamtlm bilgileri, okullarm bagh oldugu 
ilgili gene! mUdUrlUklerin web sayfalarmda yaYlmlanacaktlr. 

a) Ortaogretim Genel MiidUrliigUne bagh Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri (Tablo-l), 

b) Ortaogretim Genel MiidiirliigUne baglt Anadolu Liseleri (Tablo-2), 

c) Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigllne bagh Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri 
(Tablo-3), 

~) Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdUrliigllne bagh <;ok Programh Anadolu Liseleri 
(Tablo-4), 

d) Mesleki ve Teknik Egitim Genel MUdiirliigUne bagb Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu 
Liseleri (Tablo-5) 
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e) Mesleki ve Teknik Egitim Genel Miidiirliigiine bagh Mesleki Egitim Merkezleri (Tabl0-6) 

f) Din Ogretimi Genel Miidiirliigiine bagh Anadolu imam Hatip Liseleri (Tablo-7), 

g) Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigiine bagh ve YEP sonucuna gore ogrenci alan 
ozel okullar (Tablo-8). 

2.2. KAYIT i~LEMLERi 

KaYlt i~lemleri yerle~tirme i~lemleri ve esaslanna gore sistem iizerinden otomatik olarak 
yapIlacaktu. 

Pansiyonlu okullan kazanarak kayltlanm yaptlran ve yatIlI olarak ogrenim gormek isteyen 
ogrencilerden yatIlI okuma ~artlanm ta~lyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunmasl halinde, 
yatlhhk kontenjam vervevesinde Mill1 Egitim Bakanhgma Bagh Resmi Okullarda Yatlhhk:, 
Bursluluk:, Sosyal Yardtmlar ve Okul Pansiyonlan Yonetmeligi hiikiimleri geregince yatIll 
olarak ogrenim gorme imkam saglamr. 

Mesieki egitim merkezierine yerle~tirilen ogrenciler vlrakhk egitimine ba~layacaklan i~ 
yerleri He yerle~tirildikleri tarihten itibaren en gev 2 ay ivinde sozle~me imzalayacaklardlr. 
Sozle~me irnzalamayanlarm kaYltIan siIinerek av1k ogretim kurumlanna yonlendirilecektir. 

Pansiyonlarda parah yatIlt kalmak isteyen ogrenciler ise kontenjanlar olviisiinde parah 
yatill kalabileceklerdir. 

A~tk Ortaogretim Kurumlarma yerle~tirilen ogrenciler, kesin kaYltlaflm yaptlrmak iizere 15 
Eyliil 2017 tarihi mesai bitimine kadar A~lk Ortaogretim Kurumlafl irtibat biirolarma 
ba~vurmalarl gerekmektedir. 

2.3. YATILILIK TERCiH VE YERLE~rtRME i~LEMLERi 

Orgiin resmi ortaogretim kurumlanna kaYlt yaptIran ogrencilerden ogrenimlerine yatlh 
olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda dogrudan okul miidiirliigiine, pansiyonu 
bulunmayan okullarda ise illiIve yatdlhk ve bursIuIuk komisyonlaflna belgeleri He birlikte 11-14 
EyIiil 2017 tarihleri saat 17:00'ye kadar mUracaat edeceklerdir. 

iOKBS sonucu bursiu okumaya hak kazanan ogrenciler de kaYlt yaptlrdikian/ogrenim 
gordUkleri okul mUdUrlUgUne en ge~ 29 EylUl 2017 tarihi saat 17:00'ye kadar mtiracaat 
edeceklerdir. 

Konu He ilgili genel a~ddamalar, Paraslz YatIhhk ve Bursluluk e-KIlavuzunda 
belirtilmi~tir. 
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2017 Ortaogretim Kurumlanna GerM Uygulamasl Tercih ve Yerle~irme e-Kllavuzu 

YERLESTiRME TERCiB ON <;ALISMA FORMU EK-1 

Bu form, ogrenci velileri tarafmdan internetten tercih i~lemi yapmadan once, programa 
girilecek bilgilerle ilgili on 9ah~ma yapIlabilmesi i9in hazlrlanml~tIr. Tercih yapmadan once bu 
form ilzerinde hazlrhk yapIlabilir. internet imkam olmayan ogrenciler, okula gitmeden once bu 
form ilzerindeki bilgileri doldurup kontrol etmelidirler. 

Doldurulan formun hi~bir yasal g~erliligi yoktur ve on hazlrhk dl~lDda hi~bir yerde 
kullamlamaz. 

1- KiSisEL BiLGiLER, 

T.C. Kimlik No 
IGe~ici Kimlik No 
Adl-Soyadl 
Dogum Tarihi 
OkulAdl 
Okul Numarasl 
Gilvenlik No (*) 
Cep Telefon No 

(*) Giivenlik No: Okul tarafmdan verilen Yerle~tirme Puam belgesi ilzerinde yer 
alan numaradlr. Numaranm bulundugu form kaybedUdiyse okul idaresine ~ahsen 
ba~vurarak temin edilebilir. Telefonla gUvenlik numarasl ogrenilemez. 

] 

2- TERCiH BiLGiLERi 
SIRASI TERCiB 

KODU 
TERCiB EDiLEN OKUL 

1 
2 
3 
4 -
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
24 
22 
23 
24 
25 

------.--..---...--....---...... - - -~ 
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2017 Ortaiigretlm Kurumlanna Ger;/§ Uygulamasl Tercih ve Yerleljtirme e-Kllavuzu 

A(::IK OGRETiM ORTAOKULU VE YURT DI~I YERLE~TiRME EK-2 

TERCiH ON CALI~MA FORMU 

(A~lk Ogretim Ortaokulu ve Yurt DI~lDdan Ba~vuru Yapan Ogrenciler i~in) 
Bu form, Aytk Ogretim Ortaokul ogrencileri He 2016-2017 ogretim yIlt iyin ortak smavlara yurt 
dI§mdan ba§vuru yapan ve tercihlerini ba~vuru yaptlklan Ulkeden okul miidiirliiklerine 
onaylatamayan ogrenciler tarafmdan kuHallllacakttr. 
Doldurulan formun tilm yasal sorumlulugu formu dolduran ogrenci ve/veya ogrenci 
velisine aittir. 

,L- ....~~.....ltJ£:.J,.II....I ~...L..IL..I'-"'''''''''''''&-#'''''' 

T.C. Kimlik 
No/Gevici Kimlik No 
AdI-Soyadl 
Dogum Tarihi 
BabaAdt 
OkulAdl 
Okul Numarasl 

Cep Telefon No 

- - -

~--

2- TERCIH BILGtLERI 
TERCiH EDiLEN OKUL 

KODU 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 


OKULTERCiHSIRASI 

~~-

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

24 

22 

23 

24 
 J 
25 
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