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99 İLE BAŞLAYAN KİMLİK NUMARALARI BULUNAN YABANCI UYRUKLU (GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ
SURİYELİLER DAHİL TÜM YABANCI UYRUKLULAR) ÖĞRENCİLERİN E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KADEMESİNDEKİ OKULLARA YENİ KAYIT VEYA NAKİL İŞLEMLERİ

A. SURİYE UYRUKLU OLUP 99 İLE BAŞLAYAN KİMLİK NUMARALARI BULUNAN ÖĞRENCİLERİN İLKÖĞRETİM
KADEMESİNDEKİ OKULLARA YENİ KAYIT VEYA NAKİL İŞLEMLERİ

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 07.09.2016 tarihli ve 9636289 sayılı “Suriyeli Çocukların e-Okul Otomasyon
Sistemine Kayıtları” konulu Bakan onayı kapsamında Suriyeli öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde
devlet okullarına Aday Kayıt/Kesin Kayıt, Denklik Belgesi ile Ara Sınıfa Kayıt ve Nakil İşlemlerinin “Adres kayıt bölgesi
kontrolü yapılmaksızın”, yapılabilmesi ile ilgili teknik alt yapı güncellemeleri 08/09/2016 tarihi itibariyle
Başkanlığımızca tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli öğrenciler dışındaki diğer yabancı uyruklu öğrencilerden 99 ile başlayan
kimlik numarası sahibi olanların ilköğretim kademesindeki devlet okullarına kayıt işlemleri ilgili Yönetmelik
hükümleri gereği “Adres kayıt bölgesi kontrolü” başta olmak üzere diğer nakil şartlarında yer alan ve durumlarına
uygun gerekli kontroller yapılmak suretiyle yine aşağıda detayları ve kullanımı tarif edilen e-Okul Yönetim Bilgi
Sistemi üzerindeki ekranlar kullanılarak okul idareleri tarafından yapılmaktadır.

İlköğretim kademesindeki özel okullarda ise genel itibariyle okul bina kontenjanı dışında herhangi bir “Adres
kayıt bölgesi kontrolü” bulunmamaktadır.

A.1) Okulöncesi, ilkokul 1.sınıf, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 5.sınıflarına ilk defa yeni kayıt
yapılacak Suriyeli öğrencilerin aday kayıt ve kesin kayıt işlemleri,

 Kimlik numarası 99 ile başlayan Suriyeli öğrenciler hangi okula kayıt edilecekse ilgili okul idaresi tarafından
“e-Okul Kurum İşlemleri / Kayıt İşlemleri / Aday Kayıt” ve “e-Okul Kurum İşlemleri / Kayıt İşlemleri / Kesin
Kayıt” ekranları üzerinden 99 ile başlayan kimlik numaraları yazılmak suretiyle aday kayıt ve kesin kayıt
yöntemi uygulanarak ilgili okullara kayıt edilebilmektedir.

A.2) Denklik işlemi yapıldıktan sonra İlkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının ara sınıflarına
(2,3,4,6,7,8) ilk kez kayıt yapılacak Suriyeli öğrencilerin denklik ile ara sınıf kayıt işlemleri,

 Kimlik numarası 99 ile başlayan Suriyeli öğrenciler denklik belgesine göre hangi okula kayıt edilecekse ilgili
okul idaresi tarafından “e-Okul Kurum İşlemleri / Bilgi Giriş İşlemleri / Öğrenci Ekle” ekranı üzerinden
Denklik belgesinde belirtilen ara sınıf seviyesi seçilerek (2,3,4,6,7,8) kayıt edilebilmektedir.

A.3) Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında zaten kayıtlı olup nakil yöntemiyle okul
değiştirmek isteyen Suriyeli öğrencilerin nakil işlemleri,

 Kimlik numarası 99 ile başlayan Suriyeli öğrencilerden halihazırda bir okulda kayıtlı olup başka bir okula
nakil yöntemiyle okul değişikliği yapılacak öğrencinin nakil gelmek istediği okul idaresi tarafından öncelikle
“e-Okul Kurum İşlemleri / Okula Nakil Gelecekler / Nakil Başvuru” ekranı üzerinden nakil nedeni olarak
“Suriyeli Öğrenci Nakli (TEGM-07.09.2016 tarih ve 9636289 sayılı yazı)” seçilmek suretiyle nakil başvurusu
yapılmalıdır.

 Nakil başvurusu yapılan Suriyeli öğrencinin bir önceki kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından  “e-Okul Kurum
İşlemleri / Okuldan Nakil Gidecekler / Nakil İstek Onay” ekranı üzerinden “Nakil gidebilir” olarak nakil istek
onayı verilmelidir.

 Nakil başvurusu yapılan Suriyeli öğrencinin bir önceki kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından Nakil istek onayı
verildikten sonra nakil gelmek istediği okul idaresi tarafından “e-Okul Kurum İşlemleri / Okula Nakil
Gelecekler / Nakil Kabul İşlemi” ekranı üzerinden öğrencinin nakil başvurusunun kabul edilmesi
gerekmektedir.



2

B. 99 İLE BAŞLAYAN KİMLİK NUMARALARI BULUNAN YABANCI UYRUKLU (GEÇİCİ KORUMA KAPSAMINDAKİ
SURİYELİLER DAHİL TÜM YABANCI UYRUKLULAR) ÖĞRENCİLERİN ORTAÖĞRETİM KADEMESİNDEKİ OKULLARA
YENİ KAYIT VEYA NAKİL İŞLEMLERİ

Ortaöğretim kademesinde devlet okullarına öğrenci yeni kayıt ve nakil işlemleri yürürlükteki Ortaöğretim
Kurumları Yönetmeliği ve her yıl yayımlanan Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-
Kılavuzu gereği e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Ortaöğretim kademesindeki özel okullarda ise genel itibariyle okul bina kontenjanı dışında herhangi bir “Okul
taban puan kontrolü” bulunmamaktadır.

B.1) Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarının 8.sınıflarını bitirip TEOG Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) bulunan
yabancı uyruklu öğrencilerin ortaöğretim okullarının 9.sınıfına yeni kayıt işlemleri,

 Kimlik numarası 99 ile başlayan ve TEOG Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) bulunan tüm yabancı uyruklu
öğrenciler 2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda yer alan
2017 Yılı Ortaöğretim Kurumları Tercih ve Yerleştirme Takvimi süreci içerisinde ilan edilen Tercih listelerinde
yer alan okullardan istemeleri halinde 1 ila 25 arasında değişen sayıda okula İlk Yerleştirme ve Haftalık
Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvuru dönemlerinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden Tercih
Başvurularını yapabilmektedir.

 İlk Yerleştirme ve Haftalık Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvuru dönemlerinde e-Okul Yönetim Bilgi
Sistemi üzerinden tercih başvurularını yapan yabancı uyruklu öğrenciler dahil olmak üzere tüm öğrencilerin
yerleştirme işlemleri Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) üstünlüğüne göre Bakanlığımız Ölçme, Değerlendirme
ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından merkezi olarak yapılmaktadır.

 Yerleştirme işlemleri sonucunda herhangi bir tercihine yerleşmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler
dahil olmak üzere tüm öğrencilerin kazanmış oldukları okullara e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerindeki kayıt
işlemleri Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Böylece
öğrencilerin yerleşmeye hak kazandıkları okullara kayıt olmaları için başka herhangi bir işlem yapmalarına
gerek kalmamaktadır.

B.2) Ortaöğretim okullarında 9,10,11,12.sınıf seviyesinde zaten kayıtlı olup TEOG Yerleştirmeye Esas Puanı
(YEP) bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin nakil yöntemiyle okul değiştirme işlemleri,

 Kimlik numarası 99 ile başlayan ve herhangi bir ortaöğretim okulunda Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) ile
kayıtlı olan 9,10,11,12.sınıf seviyelerindeki yabancı uyruklu öğrenciler dahil olmak üzere tüm öğrenciler
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Nakil ve Geçişlerle ilgili maddeleri gereği olağan nakil başvuru süreci
(her ayın ilk iş gününden son iş gününe kadar) içerisinde her sınıf seviyesinde Taban Puan ve Boş Kontenjan
Kuralı dikkate alınarak okul değişikliği için kendi kayıtlı bulundukları okul idarelerine dilekçe ile nakil
başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

 Olağan nakil başvuru süreci içerisinde kendi kayıtlı bulunduğu okul idaresine dilekçe ile nakil başvurusunda
bulunan 9,10,11,12.sınıf seviyelerindeki yabancı uyruklu öğrenciler dahil olmak üzere tüm öğrencilerin nakil
başvuruları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kendi kayıtlı oldukları okul idareleri tarafından “e-Okul Kurum
İşlemleri / Nakil İşlemleri / Nakil Başvuru” ekranı üzerinden işlenmektedir.

 Nakil başvuruları sisteme işlenen 9,10,11,12.sınıf seviyelerindeki yabancı uyruklu öğrenciler dahil olmak
üzere tüm öğrencilerin nakil kabul onay veya red işlemleri ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Nakil
ve Geçişlerle ilgili maddeleri gereği olağan nakil başvuru süreci bittikten sonra nakil kabul onay günü (her
ayın son iş günü) her sınıf seviyesinde Taban Puan ve Boş Kontenjan Kuralı dikkate alınarak nakil geçiş
yapmak istedikleri okul idareleri tarafından “e-Okul Kurum İşlemleri / Nakil İşlemleri / Nakil Kabul İşlemi”
ekranı üzerinden yapılmaktadır.
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B.3) TEOG Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) bulunmayan Yabancı uyruklu öğrencilerden ülkemizde Ortaokul ve
İmam Hatip Ortaokullarının 8.sınıflarını bitirenlerin ortaöğretim okullarının 9.sınıfına yeni kayıt işlemleri ile
denklik kaydı yapılarak ortaöğretim okullarının 9,10,11,12.sınıflarına yeni kayıt işlemleri,

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Öğrenci Yerleştirme ve Nakil
Komisyonlarının görevleri arasında “Madde 23- (2) c) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt- kabul ve nakille ilgili iş ve
işlemlerini yürütür.” hükmüne yer verilmektedir.

 Kimlik numarası 99 ile başlayan ve TEOG Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) bulunmayan 9,10,11,12.sınıf
seviyelerindeki yabancı uyruklu öğrenciler yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesi gereği yeni kayıt işlemleri
için İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına resmi dilekçe ile başvuru
yapmaları gerekmektedir.

 Komisyonlara dilekçe ile başvuru yapan 9,10,11,12.sınıf seviyelerindeki yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili
komisyonlar tarafından sınıf seviyelerine uygun olarak hangi okula yerleştirileceklerse ona dair öğrenci
yerleştirme komisyon kararı alındıktan sonra komisyon üyeleri tarafından “e-Okul Bakanlık - MEM işlemleri
/ İl-İlçe İşlemleri / Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu Kayıt Ekranı” üzerinden kayıt nedeni olarak
“Yabancı Uyruklu Öğrenci (OÖKY Md.23-2c)” seçildikten sonra öğrenci yerleştirme komisyon kararında
belirtilen okul ve sınıf seviyesi seçilerek taban puan ve kontenjan dışı olarak yeni kayıt işlemleri
yapılmaktadır.

B.4) Ortaöğretim okullarında 9,10,11,12.sınıf seviyesinde zaten kayıtlı olup TEOG Yerleştirmeye Esas Puanı
(YEP) bulunmayan öğrencilerin nakil yöntemiyle okul değiştirme işlemleri,

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Öğrenci yerleştirme ve nakil
komisyonlarının görevleri arasında “Madde 23- (2) c) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt- kabul ve nakille ilgili iş ve
işlemlerini yürütür.” hükmüne yer verilmektedir.

 Kimlik numarası 99 ile başlayan ve TEOG Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) bulunmayan 9,10,11,12.sınıf
seviyelerindeki yabancı uyruklu öğrenciler yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesi gereği nakil işlemleri için
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına resmi dilekçe ile başvuru
yapmaları gerekmektedir.

 Komisyonlara dilekçe ile başvuru yapan 9,10,11,12.sınıf seviyelerindeki yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili
komisyonlar tarafından sınıf seviyelerine uygun olarak hangi okula nakil yapılacaklarsa ona dair öğrenci
yerleştirme komisyon kararı alındıktan sonra komisyon üyeleri tarafından “e-Okul Bakanlık - MEM işlemleri
/ İl-İlçe İşlemleri / Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu Kayıt Ekranı” üzerinden kayıt nedeni olarak
“Yabancı Uyruklu Öğrenci (OÖKY Md.23-2c)” seçildikten sonra öğrenci yerleştirme komisyon kararında
belirtilen okul ve sınıf seviyesi seçilerek taban puan ve kontenjan dışı olarak nakil işlemleri yapılmaktadır.

 Komisyon ekranı üzerinden nakil işlemi yapılacak olan yabancı uyruklu öğrencilerin durumu hali hazırda
kayıtlı oldukları okul idaresi tarafından öncelikle “e-Okul Öğrenci İşlemleri/Ayrılma İşlemleri” ekranından
“Yurtdışına çıktı” olarak seçilerek pasif duruma getirilmelidir. Öğrenci komisyon ekranı üzerinden “Yabancı
Uyruklu Öğrenci (OÖKY Md.23-2c)” nedeniyle nakil işlemi yapıldıktan sonra sistem tarafından otomatik
olarak “Aktif öğrenci” durumuna gelecektir.


