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Bu kılavuz, “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi” ile  " Millî Eğitim 

Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

 

TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER 

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden 

yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden 

yapılabilecektir. 

                                                                           

   İLETİŞİM 

Tercih ve Yerleştirme İşlemleri  

Telefon       : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
         0 (312) 413 46 00-413 4608-4134617-413 3247-413 32 48-413 3263 

Faks       : Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

         0 (312) 413 46 23 
                  

İnt. Adr. : http://www.meb.gov.tr  

     https://eokul.meb.gov.tr  

 

E-Posta         : odsgm@meb.gov.tr 

 

 

TANIMLAR VE KISALTMALAR 

 

Merkezi Sınav Puanı  

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki 

ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yerleştirmede 

kullanılan Bakanlıkça yapılan merkezî sınav puanını, 

Merkezi Yerleştirme Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan 

üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirmeyi, 

Ortaokul Başarı Puanı (OBP) Ortaokulun 6, 7 ve 8’inci sınıf seviyesinde alınan yılsonu başarı puanlarının 

aritmetik ortalamasını, 

 

Ortaöğretim Kayıt Alanı 

Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul 

türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî eğitim 

müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak 

kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı, 

Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) Derslerin ağırlıklı puanları toplamının haftalık toplam ders saati sayısına bölümü 

ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puanı, 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:odsgm@meb.gov.tr
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İLETİŞİM BİLGİLERİ  
 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü  
 
Telefon  : 0(312) 413 25 92-3538 
Faks  : 0(312) 223 85 76 
e-posta  : dogm@meb.gov.tr  

 

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

      Telefon  : 0(312) 413 22 44 - 22 35-22 18-22 20 
Faks  : 0(312) 213 01 73 
e-posta  : hbogm@meb.gov.tr 

  

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
 
Telefon  : 0(312) 413 12 43-44-50-52 
Faks  : 0(312) 425 19 67 
e-posta  : mte_ogrenciisleri@meb.gov.tr 
 

 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 

Telefon  : 0(312) 413 18 59 
Faks  : 0(312) 418 07 39 
e-posta  : ogm@meb.gov.tr  

 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  

Telefon  : 0(312) 4133038-4133049 
Faks  : 0(312) 243 13 56 
e-posta  : oer@meb.gov.tr   

 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü  
 
Telefon  : 0(312) 413 25 09- 34 38 
Faks  : 0(312) 212 24 61 
e-posta  : ookgm@meb.gov.tr  

 
 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

Telefon  : 0(312) 413 15 86 - 15 95 
Faks  : 0(312) 418 05 59 
e-posta  : tegm@meb.gov.tr  

 

mailto:dogm@meb.gov.tr
mailto:hbogm@meb.gov.tr
mailto:mte_ogrenciisleri@meb.gov.tr
mailto:ogm@meb.gov.tr
mailto:oer@meb.gov.tr
mailto:ookgm@meb.gov.tr
mailto:tegm@meb.gov.tr
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ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL 

TAKVİMİ 

 

TARİH İŞLEM 

06-10 Ağustos 2018  

 

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının 

Alınması 

13 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 

13-17 Ağustos 2018 

 

 

( Saat 17:00) 

( Saat 17:00 

 

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının 

Alınması 

19 Ağustos 2018 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 

27-31 Ağustos 2018 

 

 ( Saat 17:00) 

Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının 

Alınması 

03 Eylül 2018 
Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı  

 

 

 

 

03-06 Eylül 2018  

 

Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının 

Alınması 

08 Eylül 2018 
Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı  

 

 

 

 

            17 Eylül 2018 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı 
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I. BÖLÜM:   

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ 

1.1. GENEL AÇIKLAMALAR 

a) Merkezi Yerleştirmeye Esas Nakil, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, 

proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik 

programlarına tercihler doğrultusunda Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. 

b) Yerel Yerleştirmeye Esas Nakil, okulların türü, okulların kontenjanı, öğrencilerin ikamet 

adreslerine göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanları (OBP), devam-

devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.  

c) Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirmeye esas nakil işlemi, ortaöğretim 

kurumlarındaki boş kontenjanlara göre yapılacaktır.  

ç) Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya 

https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi 

tarafından yapılacaktır. 

d) Öğrenci velisi ve diğer ilgililer bu kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş 

sayılacaktır. 

e) Bu kılavuz Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih ve Yerleştirme işlemleri ile sınırlıdır. 
  

1.2. TERCİH İŞLEMLERİ 

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olanlar ile 

herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşen/yerleşemeyen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil 

başvurusunda bulunabilecektir.    

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden veya 

herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler 

mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.  

c) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrencilerden okul değiştirmek 

isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirme ile öğrenci alan 

okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.  

ç) Bir ortaöğretim kurumunda kaydı olmayan veya yerleşemeyen öğrencilerin, Merkezî 

Sınavla Öğrenci Alan Okul grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi 

yapması zorunludur. 
d) İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt 

Alanından okul tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, 

yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 

(beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme 

zorunluluğu olmayacaktır. 

e) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı 

açılmayacaktır. 

f) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; 

Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan 

okulları belirtir. 

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” 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. 

http://www.meb.gov.tr/
https://eokul.meb.gov.tr/
https://eokul.meb.gov.tr/
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g)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 en 

fazla 5 (beş), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 (beş) okul tercihi 

yapılabilecektir. 

ğ) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 4’üncü nakil başvuru döneminde 

“Meslekî Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebileceklerdir. 

h) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018,  13-17 Ağustos 

2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar 

yapılabilecektir.  

ı) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın 

herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir. 

i) Öğrenci velisi düzeltme veya ret işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul 

müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih 

Başvuru Durumu “Reddedildi” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil 

edilmeyecektir. 

j) Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte 

sorumludur. 

k) Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı 

alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacaktır. 

l) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile    

https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri 

süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır. 

1.3.  YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İLKELERİ 

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği 

okul hakkından vazgeçmiş sayılır. 

1.3.1. Merkezî Yerleştirme 

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre 

tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.  

b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Ortaokul 

Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı 

sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün 

sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılır. 

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine 

yerleşmiş ise yerel yerleştirme tercihleri dikkate alınmayacaktır.  

1.3.2. Yerel Yerleştirme 

a) Yerel Yerleştirmeye Esas Nakil, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, OBP, devam-devamsızlık 

ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.  

b) Tercih edilen lise bakımından; 

i. Öğrencilerin, ikamet adresine göre bulunduğu “Kayıt Alanı”ndan okul tercih etmeleri 

durumunda, aynı okulu tercih eden “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrencilerden; “Komşu Kayıt 

Alanı”ndaki öğrenciler de “Diğer” Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli olacaktır. 

 

ÖLÇÜT DÜZEY 

 

Kayıt Alanı 

Kayıt Alanı 

 Komşu Kayıt Alanı 

 Diğer Kayıt Alanı 

  

 

http://www.meb.gov.tr/
https://eokul.meb.gov.tr/
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ii. Yerleştirmede Ortaokul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak 

yerleştirilecektir. OBP için virgülden sonra dört hane dikkate alınacaktır. 

 

iii. Öğrencilerin sekizinci sınıfta okula devam durumları yerleştirmede değerlendirilecektir. 

Özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olan öğrenciler 5,5-10 gün olanlara göre;  5,5-10 gün 

devamsızlığı olan öğrenciler 10,5-15 gün olanlara göre; 10,5-15 gün devamsızlığı olan 

öğrenciler 15,5-20 gün olanlara göre; 15,5-20 gün devamsızlığı olan öğrenciler de 20 

gün üzeri olanlara göre daha öncelikli olacaktır. 

 

ÖLÇÜT DÜZEY 

 

Özürsüz Devamsızlığı 

0-5 gün  

5,5-10 gün  

10,5-15 gün  

15,5-20 gün 

20 günden fazla 

 

iv. Yerel yerleştirmede son ölçüt olarak yaşça küçük olan öğrenciler öncelikle 

yerleştirilecektir. 

1.4.   OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER 

1.4.1.   Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler: 

 
a)  Öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih ve talep başvurularını onaylamak, 

b)  Yerleştirmeye esas nakil tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili okul idaresince ve rehber 

öğretmenlerle birlikte velileri bilgilendirmek,  

c) Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısını alıp veliye imzalattıktan 

sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayıp, diğer nüshasını veliye vermek, 

ç) Tercih yapması gereken tüm öğrencileri bilgilendirmek, yapılan tercih başvurularını kontrol 

etmek, tercih yapmayanları uyararak tüm öğrencilerin tercih yapmasını sağlamak, 

d) 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/ret taleplerini ıslak imzalı dilekçe ile almak, işlemleri 

gerçekleştirmek ve belgeleri saklamak, 

e) 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,  

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

tercih başvurularını onaylamak, belgelerini saklamak, 

1.5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI 

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi 

doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil 

döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018,  03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 

tarihlerinde ilan edilecektir. 

b) Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir.   

Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 

c) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme 

sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden 
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itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini 

etkilemez. 

ç) Yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili, 27.06.2018 tarih ve 12368043 sayılı Bakanlık 

Makam Olur’u ile yürürlüğe giren “2018 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme 

Kılavuzu” ile çatışan hususlarda bu kılavuz hükümleri geçerlidir.  

d) 27.06.2018 tarih ve 12368043 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe giren “2018 

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”nda yer alan 1.1.b, 1.3.ğ, 1.3.h, 1.3.l, 

1.4.Yerleştirme İşlemleri maddesinin açıklama bölümünün yerel yerleştirme ile ilgili 

hükümleri, 1.5.2.a, 1.5.2.b.ii, 1.5.2.b.iii ve 1.5.2.b.iv hükümleri uygulanmayacaktır.  

Yukarıda yer alan esaslar yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


