
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ



Kontenjan Tablolarının 
İlanı Ve Yerleştirme 

İşlemleri İçin 
Tercihlerin Alınması

02-13 
Temmuz

2018
Yerleştirme 

Sonuçlarının ve Boş 
Kontenjanların İlanı

30 
Temmuz 

2018



Yerleştirmeye 
esas 1.Nakil 

Tercih 
başvurularının 

alınması

06-10 
Ağustos 

2018

Yerleştirmeye esas 
1.Nakil 

sonuçlarının ilanı 
ve 2.Nakil Tercih 
başvurularının 

alınması

13-17 
Ağustos 

2018
Yerleştirmeye 
esas 2.Nakil 
sonuçlarının 
açıklanması

19 
Ağustos 

2018

Yerleştirmeye 
esas 3.Nakil 

Tercih 
başvurularının 

alınması

27-31 
Ağustos 

2018

Yerleştirmeye esas 
3.Nakil 

sonuçlarının ilanı 
ve 4.Nakil Tercih 
başvurularının 

alınması

03-06 
Eylül 
2018

Yerleştirmeye 
esas 4.Nakil 
sonuçlarının 

ilanı

08 Eylül 
2018



Boş kalan kontenjanlara ve 
yerleşemeyen öğrenciler için 
İl/İlçe Öğrenci yerleştirme ve 
Nakil komisyonları 
tarafından başvurularının 
alınması ve Yatılılık 
başvurularının okul ve 
kurumlarca alınması

10-14 
Eylül 
2018

İl/İlçe Nakil 
komisyonlarınca 
yerleştirmelerin 
tamamlanması, Yatılılık 
yerleştirme sonuçlarının 
ilanı ve e-pansiyon 
üzerinden kayıtların 
sisteme işlenmesi

16 Eylül 
2018

Tercih aşamasında ve sonraki ek yerleştirme-nakil tercihlerinde yerleşemeyen 
öğrencilerin oluşturulan Nakil Komisyonlarınca yerleştirilmesi.



Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, 
öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda 
bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı 

puanları, devam-devamsızlık ve yaşlarına göre 
okullara yapılan yerleştirmeyi ifade eder.



Merkezi sınavla öğrenci alan okulların 
belirlenen kontenjanlarına puan 

üstünlüğüne göre tercihleri 
doğrultusunda yapılan yerleştirmeyi 

ifade eder. 



Yerel 
Yerleştirme*

Merkezi 
Yerleştirme

Pansiyonlu 
Okullar

• Eğer öğrenci ortaöğretime devam edecekse ve herhangi 
bir özel ortaöğretim kurumuna kaydını yaptırmamışsa 
yerel yerleştirme tercihi yapmak zorundadır.



Tercih işlemi 2-13 Temmuz 2018 tarihleri 
arasında https://e-okul.meb.gov.tr  internet 

adresinden veya herhangi bir ortaokul 
müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan 

tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine 
onaylatılacaktır. 



• Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan 
okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte 
bulunamayacaktır. 

• Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler 
dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul 
tercihinde bulunmak zorundadır.

• Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih 
yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci 
Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.



Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler,

Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar(Zorunlu) 
ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih 
yapabileceklerdir. 

Merkezî Sınav Puanı olan öğrenciler,

Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar(Zorunlu), Merkezî 
Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar 
olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. 



Tüm Öğrenciler, 

– Zorunlu olarak Yerel Yerleştirme için en fazla 5 okul,

– (Sınav Puanı Olanlar) Merkezi Yerleştirme için en 
fazla 5 okul

– Pansiyonlu Okullar için en fazla 5 okul 

olmak üzere 15 okul tercih edebilecektir.



Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve 
konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan 

ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet 
adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul 
başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre 

değerlendirilerek yapılacaktır.

* Yerleştirme Sonuçları 30  Temmuz 2018 tarihinde açıklanacaktır.



• 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.

Diğer

Komşu 
Kayıt Alanı

Kayıt 
Alanı



• 2-13 Temmuz tarihlerinde yaptıkları tercihlere 
yerleştirilemeyen öğrenciler  4 (dört) kez 
yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapabilecektir.

• Her nakil döneminde; yerel yerleştirmeyle öğrenci 
alan okullar için en fazla 3 (üç), Merkezî Sınav Puanı 
ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu 
okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi 
yapılabilecektir. 



Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk 
yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, nakil döneminde 
okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. 

Ancak, 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. 



ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ



Tercih işlemleri, Bakanlığımız 

www.meb.gov.tr ya da  e-okul.meb.gov.tr 

internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, 

öğrenci velisi tarafından veya herhangi bir ortaokul ya da 

imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden 

02 – 13  Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl 
yapacağım?



Evet. Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik 

ortamda onaylanacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya 

iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri 

içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun 

düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir.

Tercih işlemlerini 
onaylatmak gerekiyor mu? 



Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler 
dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul 

tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci 
Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, 

öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile 
Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır. 

Yani önce yerel yerleştirme işlemi, sonra merkezi 
yerleştirme işlemi yapılacaktır. 

Yalnızca Merkezi Sınavla öğrenci alan 
okullara başvurmak istiyorum. Mümkün 

mü?



Öğrenciler en fazla yerel yerleştirme ile 5, 
merkezi yerleştirme ile 5 ve pansiyonlu okullara 

yerleştirme ile 5 okul olmak üzere 15 okul 
tercihinde bulunabileceklerdir. 

15 tercih hakkının sadece 5 okul tercihi merkezi 
yerleştirme ile yapılabilir.

15 tercih hakkımı da merkezi 
yerleştirmede kullanabilir miyim ?



• Evet. Öğrenci Merkezi veya Yerel yerleştirme ile 
herhangi bir okula yerleştirilemediğinde 4 (dört) 
nakil tercih döneminde başvurabilir. 

• Bu nakil dönemlerinde de yerleştirilmeyen 
öğrenciler 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde İl/İlçe Nakil 
komisyonlarına yerleştirme başvurusunda 
bulunabilirler. 

Çocuğum yerleşemezse tekrar tercih 
hakkım olacak mı? 



Yerel Yerleştirme ile yapılan tercihlerde aynı okul 
türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul 

seçilebilecektir.

Merkezi Yerleştirmede okul türü sınırı 
bulunmamaktadır.

Sadece Anadolu Liselerini tercih etmek 
istiyorum, ne yapmalıyım?



Yerel Yerleştirme tercihlerinde bulunan bir öğrenci;

• 3 Anadolu Lisesi + 2 Meslek Lisesi

• 3 Meslek Lisesi + 2 Anadolu Lisesi

• 3 İmam Hatip Lisesi + 1 Anadolu + 1 Meslek Lisesi

yazabilir. Ancak 5 tercihlerinin 4 tanesini Anadolu Lisesi ya 
da 4 tanesini İmam-Hatip Lisesi – Meslek Lisesi yazamazlar. 

Yerel Yerleştirmede «aynı türde en fazla 3 
okul seçme sınırı» neyi ifade ediyor? 



Özel Öğretim Kurumlarına kayıt işlemini 
tamamlayan öğrencilere tercih ekranı 

açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi 
içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda 

tercihte bulunabilecektir. 

Çocuğumu özel okula kayıt yaptırdım. 
Yine de Merkezi Yerleştirme Puanıyla 

tercih yapabilir miyim ?



• Güzel Sanatlar Liseleri, 
• Spor Liseleri, 
• Klasik Sanatlar ve Musiki, 
• Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan 

Anadolu İmam Hatip Liselerine 

yerleştirme iş ve işlemleri ile öğrencilerin okullara kayıtları 
13 Temmuz 2018 tarihine kadar tamamlanacaktır.

Güzel Sanatlar Lisesi veya Spor Lisesi 
yerleştirme işlemleri ne zaman olacak?



Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde 
www.meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr 

adreslerinde ilan edilecektir. 

Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç 
bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi 

gönderilmeyecektir. 

Yerleştirme sonuçları ne zaman 
açıklanacak ?



Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için 
okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisinin 
talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği 

“Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” e 
bağlı kalarak veli adına yapacaktır.

(13 Temmuz 2018 saat 17.00’ye kadar)

İnternet ortamında tercih yapma imkanım 
yok. Nasıl yapacağım ?



Yerel yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî 
Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine 

yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu 
okul tercihleri dikkate alınmayacaktır. 

Sınav puanım çok yüksek. Neden yerel 
yerleştirme yapmak zorundayım?



Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen 
kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri 

doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır. 
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.

Merkezi yerleştirme neye göre yapılacak ?



2-13 Temmuz tarihlerinde yaptıkları 
tercihlere yerleştirilemeyen öğrenciler  

4 (dört) kez yerleştirmeye esas nakil 
başvurusu yapabilecektir.

Yerel Yerleştirme ile hiçbir tercihime 
yerleştirilemedim. Ne yapacağım? 



Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan 
okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 
2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına 

kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, İl/İlçe Öğrenci 
Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları 

halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan 
kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 

2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir. 

Çocuğum merkezi, yerel yerleştirme ve 
nakil dönemlerinde hiçbir okula 

yerleşemedi. Ne yapmalıyım?



Evet. Öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan 
Okullar ile Pansiyonlu Okullar grubundan 

tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme 
tercihi yapması zorunludur. 

Pansiyonlu okul tercih etmek istiyorum. 
Yerel Yerleştirme yapmak zorunda mıyım?



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.

BİLGİ VE İLETİŞİM İÇİN
0 382 213 6840

aksaraymem@meb.gov.tr


