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İıgi : MEB ortaöğretim Genel Müdürlüğiinijnzl,.04,2017 tarlh ve 5570092 sayılı yazısı,

ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması

kapsamında gerçekleştirilen "Ortak Sınavlar" sonucunda yapılacak değerlendirmenin ardından,

yerleştirmeye esas puanlann açıklanması ile tercih ve yerleştirme süreci başlayacağı ile ilgili yazısı

ekte gönderilerek, kontenjan giriş takvimi aşağıya çıkarılmıştır.

Ekli yan doğrultusunda; azami düzeyde öğrenci alımını teminen il ve ilçe milli eğitim

müdiirlüklerince kamu kaynağının ve kapasitesinin en iyi şekilde kullanımınrn sağlanması amacıyla

maarif müfettişi/il müdür yardımcısı/şube müdtirü gözetiminde gerekli tedbirler alrnması hususunda;

Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

Metin İLCİ
Vali a.

iı ıaııi Eğitiın Müdürü

Ek:

IYazı
Dağıtım:

İlçe Kayınakamlıkları
Tüm Ortaöğretim Müd.

1) 08-12 Mayıs 20|7 tarihleri arasında okul müdürlüklerince okullanna ait kontenjan

bilgilerinin girişleri,

2) 15-18 Mayıs 2017 tarlh\eri arasında kontenjan bilgilerinin ilçe milli eğitim müdirrlükleri

tarafindan kontrol ve onayları,

3) 22 Mays_02 Haziran 20l7 tarihleri arasında kontenjan bilgilerinin il milli eğitim

müdiirlükleri tarafindan kontrol ve onayları,

4) 05-09 Haziran 2017 tarlhleri arasında kontenjan bilgilerinin Bakanlık bİrimleri tarafindan

kontrolü yapılacaktır.

Bu eırak güvenli elektronik iınza ile iınzalanınlştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden e306-ea04-35t4'a47b'351e kodu ile teYit edilebiliı
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Ilgi

......... ...vaı-iı-iĞiNg
(Il Milli Eğitim Müdürlüğü)

: Milli Eğitiıı Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında gerçekleştirilen "Ortak Sınavlar" sonucunda
yapılacak değerlendirmenin ardından, yerleştirmeye esas puanlann açıklanması ile tercih ve yerleştirme süreçi
başlayacaktır. Bu süreçte, Teııel Eğitimden Ortaöğetime Geçiş Uygulaması'nın tüm okullar için merkezi
yerleştirmeyi esas kılması nedeniyle mevtut okul ve dersliklerin kapasitelerinin en üst seviyede öğrenci
yerleştirilecek şekilde planlanması gerekmektedir. Ayrıca bu yıl yapılan düzenleme doğrultusunda yetenek sınavı
ile öğrenci alan güzel sanatlar ile spor liselerinin kontenjan belirleme ve kontenjan giriş işlemleri de e-Okul sistemi
üzerinden yapılacaktır.

Bu sebeple ilgi Yönetmeliğin kontenjan belirleme ile ilgili 25 inci maddesi htiktimleri doğrultusunda
e-Okul Sistemi üzerinde;

l) 08-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında okul müdürlük]erince okullanna ait kontenjan bilgilerinin
girişleri,

2) 15-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında kontenjan bilgilerinin ilçe ınilli eğitim müdiirlükleri tarafından
kontrol ve onaylan,

3) 22 Mayıs-}2 Haziran 2017 tat'l.hl,ei arasında kontenjan bilgilerinin il milli eğitim müdürlükleri
tarafindan kontrol ve onayları,

4) 05-09 Haziran 20l.'l tarih|eri arasında kontenjan bilgilerinin Bakanlık birimleri tarafindan kontrolü
yapılacaktır.

Bu bağlamda, ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamında olduğu dikkate alınarak; 2017-20|8 öğretim
yılında ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıf öğenci kontenjanlarının belirlenmesinde; atölye,
laborafuvar ve derslikleriniıı kapasitesi, okullann fiziki şartları ve sınıf tekrarı yapabilecek öğenci sayısı ile
ınesleki ve teknik ortaöğretim kurumlannda ayrıca mesleki eğitimin amacına uygun olarak gerçekleştirilebilınesi
için sektörün özelliği ve çevre ilrtiyaçları vb. hususların da göz önünde bulundurularak, azami düzeyde öğrenci
alımınr teminen il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinçe kamu kaynağının ve kapasitesinin en iyi şekilde
kullanımının sağlanması amacıyla maarif müfettişilil müdür yardımcısı/şube müdürü gözetiminde gerekli tedbirler
alınacaktır.

Yukarıdaki takvim ve açıklamalar doğrulfusunda ilgililerin bilgilendirilmesi ve herhangi bir aksamaya
neden vermeden çalışmaların süresi içinde tamamlanmasının sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini
arzlriça ederim.
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Gereği:

- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına
- B Planı
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Ercan TÜRK
Bakan a.

Genel Müdür

Bilgi:
- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne

- Din Ö$etimi Genel Müdürlüğüne
- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri GenelMüdürlüğüne
- Özel Öğetim Kurumları Genel Müdürlüğüne

- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

Dilek SEKÜCÜ Eğitim Umıanı
Tel: (0 3l2) 4l3 l8 59

Faks: (0312)41807 39

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evıaksorgu.meb.gov.h adresinden b946-7326-33a1-9d64-2872 kodu ile teyit edilebilir


