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Resmi ve Özel Lise Müdürlüklerine, 

 

Giri ş 

Özel liselerin öğrenci kayıt işlemleri ve nakil işlemleri hususunda sıkça soru 
sorulduğundan, yeni döneme geçiş işlemleri de MEB tarafından geçmiş dönemlere göre 2 ay 
önceden yapılmış olduğundan aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

 

Durum 

1-) Öğrencilerle ilgili tüm işlemlerde olduğu gibi kayıt ve nakil işlemleri de e-Okul 
Sistemi üzerinden yürütülmektedir. 

2-) Ortaöğretim Kurumları için yeni döneme geçiş işlemleri de tamamlanmıştır. Bu 
kapsamda sınıfı geçen öğrenciler sınıf atlatılmıştır.  

3-) Şu anda öğrenciler 2015-2016 eğitim öğretim yılında devam edeceği sınıflarında 
görülmektedir. 

4-) 9. Sınıf öğrenciler ise henüz yerleştirme uygulaması yapılmadığından sistemde 
görülmemektedirler. 

5-) 9. Sınıf yerleştirme uygulaması 14 Ağustos 2015 tarihinde açıklanmış ve 
öğrenciler yerleştirildi ği okulda kesin kayıt yapılmış olacaktır. 

6-) Daha sonra 2015 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve 
Yerleştirme Kılavuzu içeriğinde açıklanan takvime göre yerleştirmeye esas nakil işlemleri 
yapılacaktır.  

7-) İlgili takvim web sayfamızda da yayınlanmıştır.  

 

Kayıt ve Nakil Kuralları 

8-) Resmi okul müdürlükleri e-Okul Sistemi üzerinde yeni kayıt yapamazlar. 9. 
Sınıflara MEB tarafından yerleştirme yapılır. Diğer sınıflara ise sadece nakil alınabilir. e-Okul 
sistemine hiç kayıt olmamış yurtdışından gelen öğrencilerin resmi okullara kaydı ise İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü Öğrenci Kayıt Komisyonu tarafından yapılır. 

9-) Özel okul müdürlükleri resmi/özel okullara e-Okul Sistemi üzerinden hiç kayıt 
olmamış (9-10-11-12 Sınıf) öğrencileri kaydedebilir.  

10) Özel okul müdürlükleri resmi/özel okula e-Okul Sistemi üzerinden daha önce 
kayıt olmuş öğrencileri nakil alma yoluyla kaydedebilir. 
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Kayıt ve Nakil Zamanı 

11-) 9. Sınıf nakil işlemleri (TEOG yerleştirme uygulamasının yapılacağı) 14 Ağustos 
2015 tarihine kadar kapatılmıştır.  

12-) Diğer sınıflar için her zaman nakil başvurusu yapılabilir. 

13-) Nakil başvurusu esansında öğrencinin nakil gideceği okul listede görünmüyor ise 
okul müdürlüğü e-Okul Sistemi üzerinde henüz ilgili şubeyi açmamış demektir. Nakil 
gideceği okulda ilgili şube (örn; 11. Sınıf şubesi) bulunmalıdır. 

14-) Nakil kabul işlemi resmi okul müdürlükleri tarafından (01/07/2015 Tarih ve 
29403 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 8'e göre) her ayın son iş günü yapılacaktır. 

15-) Özel okul müdürlükleri nakil kabul işlemini derhal yapabilirler. Ayın son iş 
gününü beklemelerine gerek yoktur. 

Nakil Kabul Gereklilikleri 

16-) Öğrencinin nakil gideceği okulda ders programı e-Okul Sistemi üzerinde yapılmış 
olmalıdır. Aksi durumda nakil kabul yapılamaz. Yeni dönem için dersler henüz sisteme 
eklenmemiş olduğundan (özellikle ayın son iş gününü beklemeksizin nakil alabilecek olan 
özel lise müdürlükleri tarafından) şu anda nakil kabul işlemi mümkün değildir. Resmi okullar 
için ilk nakil kabulü 31 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır. 

17-) Bu sebeple okul müdürlükleri nakil kabul yapabilmeleri için ay sonuna kadar 
sistemi sıkça kontrol ederek ders programını e-okul Sistemi üzerinde kaydetmelidirler. Yeni 
dönem için ders listesinin sisteme ekleneceği tarih henüz belirlenmemiştir. Ders programı 
hakkında tarafımıza bilgi ulaştığında ayrıca duyuru yapılacaktır. 

18-) Resmi ya da özel okul müdürlükleri e-Okul Sistemi üzerinde nakil işlemi 
esnasında öğrencinin ders durumunu listeler. Bu işlem sistem üzerinde zorunludur, aksi 
durumda nakil kabul gerçekleştirilemez. 

19-) Ders durumu öğrencinin mevcut (eski okul) ders programı ile nakil geleceği (yeni 
okul) ders programını karşılaştırır ve kurum kullanıcısını bilgilendirir. Öğrencinin lehine ya 
da aleyhine yıl sonu not ortalaması değişebilir, geçmiş dönemlerdeki bazı dersler için de 
sorumlu duruma düşürebilir. Bu durum kabul edildiğinde nakil işlemi gerçekleşir. Bu sebeple 
öğrenci velisinin bilgilendirilmesi önerilir. Ancak nakil başvurusunda bulunan velinin bu 
durumu zaten kabul ettiği de düşünülebilir. 

20-) Sorumlu duruma düşen öğrencilerin sorumluluk sınavları ve e-Okul Sistemine not 
girişi yönetmeliğe göre yapılır. Sorumluluk sınavları yeni yönetmeliğe göre I. ve II. Dönem 
ilk haftası içinde yapılır. 

 

 


