
	
1.6.1. Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:  

a) Öğrencilerin tercih ve talep başvurularını onaylamak,  

b) Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili okul idaresince ve rehber öğretmenlerle birlikte 
velileri bilgilendirmek, 	

c) Tercih işlemlerini, öğrenci velisinin doldurduğu “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma 
Formu EK-1”e bağlı kalarak 02-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapmak ve onaylamak,  

ç) Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısını alıp veliye 
imzalattıktan sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayıp, diğer nüshasını veliye vermek, 	

d) Kayıt alanındaki bir ortaokula bu kılavuzun 1.5.2. maddesinin b) fıkrasında sayılan 
nedenlerle sonradan gelen öğrencilerin, durumlarını belgelemeleri halinde, tercih onaylama 
ekranına işlemek ve belgeleri saklamak,  

Bu Fıkra İle İlgili NASIL HAREKET EDİLECEK ? 
Ortaokul Süresi Boyunca (4 yıl, 8 dönem); 
 

i. Tayin, doğal afet, zorunlu nakile tabi olma, emekli olarak başka bir yere yerleşme nedenleriyle il 
dışından gelenlerin çocukları (Özel-Devlet ayrımı yapılmadan yukarıdaki gerekçelerin biriyle il 
dışından gelenlerin çocukları); 

ii. Anne veya babası ayrılmış veya ölmüş, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 
kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen veya ikinci derece 
yakınlarının yanında ikamet edenler (Anne veya babası ayrılmış veya herhangi birisi/ikisi ölmüş 
ve ikinci derece yakının yanında ikamet edenler ile farklı nedenlerle 2828 sayılı Sosyal Hizmetler 
Kanunu kapsamında koruma kararı verilerek koruyucu aile veya ikinci derece yakınlarının 
yanında ikamet eden çocuklar;  

iii. 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305’inci maddesine göre evlatlık edinme 
öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olanlar;  

iv. 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya (Değişik ibare:RG-
14/2/2018-30332) bakım tedbiri kararı verilenler; ( 

v. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınanların bakmakla yükümlü olduğu 
çocuklar;  

vi. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi 
Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık 
bağlanmasını gerektiren kanunlar; 

vii.  8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 
inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlar ile 24/2/1968 
tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 
Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocukları; 

viii.  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki 
suçların mağduru olanlar; millî sporcu olan öğrenciler ile tutuklu ve hükümlü öğrenciler; 
tercihlerini onaylattıkları okul müdürlüğüne durumlarını belgelemeleri halinde bu madde 
kapsamında hak kaybına uğramazlar (belgelerin onaylı bir sureti ve ıslak imzalı beyan/dilekçe 
alınarak, Onay Ekranındaki ilgili kutu işaretlenir). 



 
e) Tercih yapması gereken tüm öğrencileri bilgilendirmek, yapılan tercih başvurularını 
kontrol etmek, tercih yapmayanları uyararak tüm öğrencilerin tercih yapmasını sağlamak, 	

f) Tercih onaylama işlemi tamamlandıktan sonra düzeltme veya iptal işlemi için takvimde 
belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi 
veya iptal talebinde bulunan velilerden düzeltme/iptal taleplerini almak, işlemleri 
gerçekleştirmek ve belgeleri saklamak,  

g) İlköğretim programını takip eden özel eğitim ihtiyacı olan 8’inci sınıf öğrencilerini, sürece 
ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla, okulun bulunduğu bölgede hizmet veren 
rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmek, 	

ğ) Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularını almak, başvurularını onaylayarak çıktısının 
onaylı bir örneğini öğrenci velisine vermek,  

h) Kendi okulunun öğrencilerinin yanı sıra il içi ya da il dışından müracaat eden her 
öğrencinin  

tercih başvurularını onaylamak, belgelerini saklamak,  

ı) Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt 
içinde e- Okul sistemine kayıtlı olarak 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin yurt dışı eğitim-
öğretim bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine işlemek, i) e-Okul sistemi 
üzerinde tüm 8.sınıf öğrencilerinin 6, 7 ve 8’inci sınıf Yılsonu Başarı Puanlarını kontrol 
ederek varsa eksiklikleri doğru bir şekilde tamamlamak.  

ÖNEMLİ: Koruma kararı verilerek yer değişikliği yapan ve adresini gizli tutarak 
(taşımayarak) bulunduğu yerdeki Kayıt Alanından tercih yapamayanlar, istemeleri halinde  
yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara (durumlarını belgelemeleri şartıyla, bilgiler gizli 
tutularak) 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu 
kararı ile yerleştikleri adresin (beyan)  KAYIT ALANINDAKİ LİSELERE, 
YERLEŞTİRME KRİTERLERİ (Başarı Dilimleri ve Devam-Devamsızlık) GÖZÖNÜNDE 
BULUNDURULARAK yerleştirilebilecektir); 
	


