
T.e. 

MUS V ALiLiGi 


il Mill! Egitim Miidiirliigu 


SaYl : 78628626-405.01-E.12815283 25.08.2017 
Konu : Nakil ve Ge9i~ler 

.................................... KA YMAKAMLIGI 
ilge Milli Egitim Miidiirliigiine 

................................. OKUL MODURLUGUNE 


ilgi: Ozel Ogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

Milli Egitim Bakanhgl Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigiiniin 24/08/2017 
tarih ve 12785451 saYIh yazlSl ekte gonderilmi~tir. 

Ozel okuUar araSI ve diger okuUardan ozel okullara nakil yapttrmak isteyen 
ogrencilerin magdur olmamalan i9in ilgi (a) Yonetmeligin 37. Maddesinin birinci ftkrasl 
kapsammda temmuz aymm sonuna kadar yapllacak nakil ve get;i~ i~lemlerinin agustos ayl 
it;erisinde yapIlacagl ekli yazlda be1irtilmi~tir. 
Geregini bilgilerinize rita ederim. 

Metin AKSU' 

VaH a. 


Milli Egitim Miidiir V. 


Ek: YaZI 

Dagltlm: 
Tiim ilt;e Milli Egitim Mudiiriiliiklerine 
Tum Resmi Ozel Okul Miidiirlukierine 

Bu evrak gl1venli elektronik irnza He irnzalannu~t1r. https:/levraksorgu.rneb.gov.tr adresinden 5373-307b-30b7 -8951-a2fc kodu ile teyit edilebilir. 

https:/levraksorgu.rneb.gov.tr


T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mtidtirltigti 

SaYI : 36077160/405.01/12785451 24.08.2017 
Konn : Nakil ve Geyi~ler 

........................VALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Miidiirliigii) 

ilgi : a) OzelOgretim Kmumlan Yonetmeligi. 

b) Ortaogretim Kmumlan yonetmeligi. 

c) 15.08.2017 tarih ve 12275757 sayth Makam Oluru. 

Ozel ogretim kmumlan arasmda nakil ve geyi~lerle ilgili olarak ilgi (a) Yonetmeligin 51 inci 
Maddesinin on UyUncu flkrasmda "Ozel okullarda naleil ve ger;i~ b~vurusu. birinei ve ileinei donemin son iir; 
haftasl ile e-Okul sisteminde dOllem ve slmfatlatma suresi harir; olmak iizere veli tarajindan ogreneinin ogrenim 
gordugii okul mudurlugune dilekr;e ile yaplllr ... " hiikmii ile ortaogretim kurumlan arasmda nakil ve geyil?lerle 
ilgili olarak, iIgi (b) Yonetmeligin 37. Maddesinin birinci flkrasmda; "(l) (Degi~ik eumle 
:RG-13/9/2014-29118) Fen, sosyal bilimler, Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerine nakil ve ger;i~ler; 

a) (Degi~ik:RG-21/6/20J4-29037) Okullarm her birinin kendi arasmda ve fen liseleri ile sosyal 
bilimler liselerinden Anadolu liselerine her smifseviyesinde, 

b) (Degi#k:RG-28/10/2016-29871) Okullar arasmda onuneu smif ogreneileri ir;in temmuz aymm 
sonuna kadar. 

e) (Degi§ik:RG-28/10/2016-29871) Digerokullardan bu okullara; onuneu smifogreneileri ir;in temmuz 
ayz sonuna kadar, 

Yonetmelikte belirtilen siire ir;erisinde yaplitr. " hllkmu yer almaktadlr. 

ilgi (b) Y onetmeligin 37. maddesinin birinci flkrasl, nakil ve geyi~ i~lemlerinin temmuz ayl sonuna 
kadar yapllmasllll hiikme baglaml~ttr. Ancak ilgi (a) Yonetmeligin 51 inci maddesinin on u9uncu flkrasmm, 
donem ve Sllllf atlatma i~lemleri sfuesince ozel okullara nakil ve ge9i~ i~lemlerinin kapatJlmasllll hiikme 
baglamasl ve smlfatlatma i~lemlerinin yapdamamasl nedeniyle ozel okulogrencilerinin nakil ve ge9i~ ba~vuru 
i~lemleri temmuz aymda gergekle~tirilememi~tir. 

Temmuz aymda kendi aralannda nakil ve ge9i~ il?lemleri yapllamayan 6zel okul ogrencileri ile diger 
okullardan ozel okullara nakil olmak isteyen ogrencilerin; ozel okullar araSl ve diger okullardan ozel okullara 
nakiIlerde ilgi (b) YonetIneligin 37. maddesinin birinci fikrast kapsammda temmuz aymm sonuna kadar 
yapJlacak nakil ve ge9i§ i~lemlerinin agustos ayt iyerisinde yapllabilmesi ilgi ( c) Makam Oluruyla uygun 
goriilmu§wr. 

Ozel okullar arasl ve diger okullardan ozel okullara nakil yaptmnak isteyen ogrencilerin magdm 
ohnamalart iyin ilgi (a) Yonetmeligin 37. maddesinin birinci ftkrasl kapsammda temmuz aymm sonuna kadar 
yapllacak nakil ve geyi~ i~lemlerinin agustos ayt iyerisinde yaptlabilecegine dair ilgili kurumlara bilgi verilmesi 
hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Kemal ~AMLIOGLU 


Bakan a. 


Genel Miidiir 


Dagttlm: 

B Planl 

BC$evler Kampi.islllANKARA Ayrmtlh bilgi i<;i11 Ncjdet f?ef 
E!ektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 4132510 
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