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Sınavlı ve Sınavsız okullara hangi öğrenciler başvuru yapabilir?

2017–2018 eğitim-öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu
8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun
durumda olmalı, Sınavla öğrenci alan okullar için Merkezi Sınav Puanına sahip
olmalı ve başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımalıdır.

2

Sınavlı ve Sınavsız öğrenci alan okullara tercih işlemleri hangi tarihlerde 
ve nereden yapılacak? Başvurular onaylatılacak mı?

02-13 Temmuz 2018 arasında Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından 
https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam 
hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka 
ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Sınavlı ve Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme sonuçları ne zaman 
açıklanacak?

30 Temmuz 2018



Özel okullar ile Güzel Sanatlar Liseleri,  Spor Liseleri,  Klasik Sanatlar ve 
Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu 
İmam Hatip Liselerine kayıt işlemleri hangi tarihe kadar yapılacak?

13 Temmuz 2018 saat 17:00

Özel okullar ile Güzel Sanatlar Liseleri,  Spor Liseleri,  Klasik Sanatlar ve Musiki, 
Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip 
Liselerine kesin kayıt yaptıran öğrenciler Sınavlı ve Sınavsız öğrenci alan okullar 
için tercih yapabilecekler mi?

Kesin kayıt yaptıranlar Sınavlı/Sınavsız Yerleştirme Başvurusu yapamazlar. 
Ancak öğrenciler,   tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri 
durumunda tercihte bulunabilecektir.

3

Mesleki Eğitim Merkezine kayıtlar ne zaman yapılabilir?

Öğrenciler,  ayrıca  istemeleri  hâlinde  yerleştirmeye  esas  4’üncü  nakil  
başvuru  döneminde “Meslekî Eğitim Merkezleri”ni de tercih 
edebileceklerdir. (03-06 Eylül 2018)



Sınava girmeyen yada sınav puanı ile yerleşemeyen öğrenciler 
sınavsız okullara nasıl yerleştirilecek?

Okulların türü, okulların kontenjanı,  okulların bulundukları yere göre 
oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, 
öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları,  tercih önceliği,  okul başarı puanları,  
devam-devamsızlık ve yaş  kriterleri  göz önünde  bulundurularak  yapılacaktır.

Açık  Öğretim  Ortaokulu  öğrencilerinin  yerleştirme  işlemleri nasıl 
yapılacak?

Yerel  yerleştirme  ile öğrenci  alan  okullar  için  yerleştirme  talebinde  
bulunmaları  hâlinde,  ikamet  adresleri dikkate  alınarak  İl/İlçe  Öğrenci  
Yerleştirme  ve  Nakil  Komisyonlarınca  10-14  Eylül  2018 tarihlerinde 
yapılacaktır.

Sınava giren öğrenciler için merkezi yerleştirme nasıl 
yapılacak?

Kontenjan ve Sınav Puanı üstünlüğüne göre
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Sınava giren  ve  Merkezî  Sınav  Puanına  sahip  olan  öğrenciler  dâhil  
tüm  öğrenciler  yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde 
bulunmak zorunda mıdır?

Evet. En az bir tercih yapmalıdır. Sınava giren öğrencilerden de Yerel Yerleştirme 
İle Öğrenci Alan Okullar  ekranından tercih yapılmaması durumunda, bu 
öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih 
ekranı açılmayacaktır.

Sınava giren öğrenciler kaç okul tercihi yapabilirler?

Yerel  Yerleştirme  İle  Öğrenci Alan Okullardan 5, Merkezî  Sınav  Puanı  
İle  Öğrenci  Alan  Okullardan 5 ve Pansiyonlu Okullardan 5 olmak üzere 3 
(üç) grupta toplam 15 tercih yapabileceklerdir.

Yurt dışında 8’inci sınıfı bitiren öğrencilerin yerleştirilmesi nasıl 
yapılacak?

“Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullara” yerleştirme  işlemleri,   Milli  
Eğitim  Bakanlığı  Ortaöğretim  Kurumları  Yönetmeliğinin  27’inci Maddesi   
ikinci   fıkrası   hükümleri   çerçevesinde   İl/İlçe   Öğrenci   Yerleştirme   ve   Nakil 
Komisyonlarınca yapılacaktır.
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Tüm öğrencilerce yapılması gereken Yerel yerleştirme okul tercihinde 
tamamı aynı türden ve farklı bölgelerden yapılabilir mi?

Hayır. Yerel  Yerleştirmede  tercihlerinden  ilk  3  (üç)  okulu  Kayıt  Alanından  
seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. 
Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir.

Öğrenciler 5 tercih yapmak zorunda mıdır?

Hayır. Tek tercihte yapabilirler. Ancak 5 tercih yapılması tavsiye 
edilmektedir.

Sınava girmeyen öğrenciler kaç tercih yapabilirler?

Yerel  Yerleştirme  İle  Öğrenci Alan Okullardan 5 ve Pansiyonlu 
Okullardan 5 olmak üzere 2 (iki) grupta toplam 10 tercih 
yapabileceklerdir.
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Öğrencinin sınavsız öğrenci alan okullara yerleşebilmesi için tercihleri nasıl yapılmalıdır?
Yerleştirme işlemlerinde şu kriterlere göre yerleştirme yapılacaktır.

a. Kayıt Bölgesi (KB) – Öğrencinin adresi ile Liselerin bölge durumu
b. Okulda Bulunma (OS)  - Mezun olunan ortaokulda bulunma süresi
c. Tercih Sırası (TS)
d. Ortaokul Başarısı (BH)
e. Ortaokul Devamsızlık Durumu (DP) kriter sırasına göre yerleştirme yapılmaktadır.

Sağlık Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi ve Turizm Otelcilik gibi 
okulları tercih eden öğrencilerin yerleştirme işlemi nasıl olacak?

Tüm bölgelere açılan Sağlık Meslek Lisesi, Turizm Otelcilik ve Ticaret Liselerini 
tercih eden öğrenciler için Adres kriteri devre dışı bırakılacak ve yerleştirmede 
Okulda Bulunma (OS) + Tercih Sırası (TS) + Ortaokul Başarısı (BH) + Ortaokul 
Devamsızlık Durumu (DP) kriterleri ile ilgili okulların kontenjanına göre 
yerleştirme yapılacaktır.

Tercih ekranındaki okulların kayıt alanı renkleri neyi ifade eder?

Yeşil renk, “Kayıt Alanı” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan 
okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanı” öğrenci için ikamet adresine göre 
Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir. Kırmızı  renk,  “Diğer”  ise  öğrenci  için  
ikamet  adresine  göre  bulunduğu  Kayıt  Alanında  ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il 
içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında
bulunan okulları belirtir.
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Tercih işlemleri sırasında Kayıt bölgesindeki liseler öğrencinin adresine göre 
mi yoksa okuduğu ortaokulun bulunduğu adrese göre mi listelenecektir?

Öğrencinin adresine göre.

Tercih işlemleri sırasında Yerleştirme Tercihleri için Ön Çalışma Formunun (EK-1) 
veli tarafından doldurulmak zorunda mıdır? Onaylanan tercihler için kurum 
veliden imza almalı mıdır?

Evet. Bu formlar tercihlerin onaylandığı ortaokul müdürlüğü tarafından 
muhafaza edilecektir. Elektronik   ortamda   onaylanan   tercih   
bilgilerinin   2   (iki)   nüsha   çıktısını   alıp   veliye imzalattıktan sonra 1 
(bir) nüshasını okulda saklayıp, diğer nüshasını veliye vermelidir.

Başka bir ilde iken adresini taşıyan öğrenciler nasıl tercih yapacak?

Bu türdeki öğrenciler tercih ekranında eski adresine göre liseler çıksa bile bölge 
dışından geldiği yeni ildeki liseleri tercih edebilecektir. Kurumdan tercihlerini 
onaylatırken resmi yer değişikliği belgesini teslim etmelidir. Bu öğrenciler için 
Kayıt Bölgesi kriterinden hak kaybına uğramayacaklardır. Bu öğrenciler için adres 
kaydına göre tayin olduğu ildeki liseleri tercih ekranından seçerken Bölge Dışı 
listesinden tercihlerini sıralamalıdır.
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Yerleştirme sonuçlarına göre tercihlerine yerleşen öğrenciler 4 dönem 
halinde yapılacak olan Yerleştirmeye Esas Nakillerde tercihte bulunabilir 
mi?

Evet. Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu
bulunmayacaktır.
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Sınavlı ve Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme bir defa mı yapılacak?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra, Yerleştirmeye esas
nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde
4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile
öğrenci alan okullar için öğrenciler en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle
öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en
fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına göre tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler 4 dönem
halinde yapılacak olan Yerleştirmeye Esas Nakillerde tercihte bulunabilir mi?

Evet. Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil
tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 3
(üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden
(Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip
Lisesi) en fazla 2 (iki) okul seçilebilecektir.



T.C.
AKSARAY VALİLİĞİ

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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BİLGİ VE İLETİŞİM İÇİN
0 382 2136840

aksaraymem@meb.gov.tr

İl genelindeki resmi ve özel tüm ortaokul/imam hatip ortaokulu tercih komisyonlarına 
gerekli bilgilendirme yapılmakta olup, ilgili komisyonlarca tercih işlemlerinde öğrenci ve 
velilere yardımcı olunacaktır.


