
T.e.
MARDiN VALiLiGi

il Milli Egitim Mudurlugu

SaYI : 39896782-10.01-E.6287949
Konu : Ortaogretime Gecis Yonergesi

27.03.2018

DAGITIM YERLERiN E

ilgi : a) 26103/2018 tarih ve 6120730 sayih Bakanltk Makam Oluru.
b)Milli Egitim Bakanlrgi Olcme, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel

Mudurlugunun 26.03.2018 tarih ve 6197771 sayih yazisi.

2017-2018 Ogretim YIlt 8 inci siruflarda ogrenim goren ogrencilerin ortaogretim
kurumlanna gecislerine iliskin usul ve esaslara ait "Ortaogretime Ge~i~Yonergesinln'' ilgi
Bakanhk Makam Oluru ile yururluge girmesi ile ilgili Bakanhk Yonergesi ekte
gonderi lmistir.

Bilgi ve geregini onemle rica ederim.

Mahsum GONEN
Vali a.

Sube Muduru

EK : 1Adet Bakanhk yazisi ve
Ortaogretim Gec;:i~Yonergesi (4 Sayfa)

DAGITIM :
10 ilc;:eKaymakamhgina
(ilc;:eMilli Egitim Mud.ne)
Din Ogrctimi.Mcsleki Egitim.Ozel Ogretim
Hayat Boyu Ogrenme Hizmetleri Birimine

Adres: Bilgi iciu:
Tcl:

Faks:
Elektronik Ag:
e-posta:

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalannustir. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden afc1- 5158- 38da-9f2a-eee7 kodu ile teyit edilebilir.



T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI

Olcme, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri
Genel Mudurlugu

Sayi : 34878943-480.01-E.6197771
Konu : Ortaogretime Gecis Yonergesi

26.03.2018

DAGITIM YERLERiNE

ilgi : 26/03/2018 tarih ve 6120730 sayih Bakanlik Makam Oluru.

2017 -2018 Ogretim yilt 8 inci smiflarda ogrenim goren ogrencilerin ortaogretim
kurumlanna gecislerine iliskin usul ve esaslara ait "Ortaogretime Gecis Yonergesi" ilgi
Bakanhk Makam Oluru ile yururluge girmistir.

Soz konusu Yonerge ektedir.
Bilgilerinizi ve geregini arz/rica ederim.

Doc;:.Dr. Bayram <::ETiN
Genel Mudur

EK : Ortaogretim Gecis Yonergesi (3 sahife)

Dagitirn:
Geregi:
-A Plam
-B Plam

Adres: EMNiYET MAH.MiLAS SOK.NO.21 YENiMAHALLE
ANKARA
Kep:rncb(a)hsO l.kep.tr
E1ektronik Ag: www.odsgm.rneh.gov.tr
e -posta: odsgm symmrdbei-meb. gOY.tr

Bilgi icin: H. VURAL

Tel: 0(312)4133263
Faks: O(312)2J30147

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmisur. httpsi//evraksorgu.meb.gov.tr adresinden c361-6 7ge-38d3-a576- 51de kodu ile teyit edilebilir.



MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
ORTAOGRETiME GE<;i~ YONERGESi

BiRiNCi BOLUM
Amae, Kapsam, Dayanak ve Tammlar

Amae
MADDE 1- (1) Bu Yonergenin amacr, Milli Egitim Bakanligma bagh resmi ve ozel ortaogretim
kurumlanna gecis islemleri ile ilgili usul ve esaslan dUzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yonerge, Milli Egitim Bakanhgma bagh resml ve ozel ortaogretim
kurumlanna gecisle ilgili i~ ve islemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yonerge, 2617/2014 tarihli ve 29072 sayih Resml Gazete'de yayimlanan
Milli Egitim Bakanligi Okul Oncesi Egitim ve Ilkogretirn Kurumlan Yonetmeligi ile 7/9/2013
tarihli ve 28758 sayih Resmi Gazete'de yayirnlanan Milli Egitirn Bakanhgi Ortaogretim
Kurumlan Yonetmeligi ve 12/8/2016 tarihli ve 8649147 sayili Bakan Makam Oluru ile
yUrUrlUgegiren MEB Merkezl Sistem Sinav Yonergesi hUkUmlerinedayarularak hazirlanrrustrr.

Tammlar ve Krsaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yonergede gecen;
a) Bakanhk: Milli Egitim Bakanligim,
b) Kilavuz: Ortaogretim kurumlanna rnerkezi veya mahalli sistemle yapilan ogrenci gecis
islernleriyle ilgili i~ve islemler ile gerekli bilgi ve aciklamalan kapsayan dokumanlan,
c) Merkezi Smav: Resmi ve ozel ortaokullar, imam hatip ortaokullan ve gecici egitim
merkezlerinin (GEM) 8'inci siruflarrnda ogrenim goren ogrencllerin fen liseleri, sosyal bilimler
liseleri, proje uygulayan egitim kurumlan ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu
teknik programlarma yerlestirilrnesi amaciyla Bakanhkca yapilan merkezi srnavi,
~) Merkezi Smav Puaru (MSP): Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan egitim
kurumlan ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarma ogrenci
yerlestirmede kullamlan Bakanlikca yapIIan merkezi smav puanml,
d) Merkezi smav puamyla ogrenci alan okul: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje
uygulayan egitim kurumlan ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik
programlanm,
e) Ortaokul ba~an puam (OBP): Ortaokulun 6, 7 ve 8'inci slmfseviyesinde alman Ylisonuba~an
puanlannm aritmetik ortalamasml,
f) Ortaogretim KaYlt alam: Egitimde sUreklilik ve cografi bUtUnlUkesasma dayah olarak
ogrenci saylSl, okul tUrU,kontenjan ve donammlan goz onUnde bulundurularak il/il~e mim
egitim mUdUrlUgUnceortaokul ve liselerin birbirleri ile e~le~tirildigive tercihe bagh olarak kaYlt
yaptlabilecek farkh ortaogretim kurumlarmdan olu~turulan alam,
g) Ogrenci: Resm! ve ozel ortaokullar, imam hatip ortaokullan ve ge~ici egitim merkezlerinin
(GEM) 8'inci stmflannda ogrenim goren ogrencileri,
g) Proje uygulayan egitim kurumu: 01/09/2016 tarihli ve 29818 saYlh Resmi Gazete'de
yaYlmlanan Mim Egitim Bakanhgl Ozel Program ve Proje Uygulayan Egitim Kurumlan
Yonetmeligi kapsammda Bakanhk~a belirlenen okulu,



h) Smavsiz ogrenci alan okul: Merkezi sinavla ogrenci alan Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,
proje uygulayan egitim kurumlan ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik
program Ian disinda, ortaogretim kayit alaru ve krlavuzla belirlenen usul ve esaslara gore
ogrenci alan ortaogretirn kurumlanru,
I) Sinavla ogrenci yerlestirme: Bakanlik tarafmdan yapilan merkezi smava dayah yerlestirrneyi,
i)Smavslz ogrenci yerlestirme: Ortaogretim Kayrt alanlan dikkate alinarak yapilan
yerlestirmeyi,
j) Veli: Ogrencinin anne, baba veya yasal olarak sorurnlulugunu Ustlenen kisiyi,
k) YIl sonu basan puaru (YBP): Derslerin agirlrkli puanlan toplammm haftalik toplam ders
saati sayisma bolumu ile elde edilen ve virgulden sonra dort basamak yurutulen puaru,
I) Yetenek smavi: Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin mlllakat, mUlakat ve beden yeterliligi
ile ogrenci ahnan alanlan icin yaprlan sinavr,
ifade eder.

txtxct BOLUM
Ortaogretime Gecls Uygulamasi

Merkezi Smav
MADDE 5- (I) Sinav, sozel ve sayisal oimak uzere iki bolumden olusur. Sozel bolumde,
Turkce, din kulturu ve ahlak bilgisi, T.C. inkilap tarihi ve Ataturkculuk ile yabanci dil; sayisal
bolumde ise matematik ve fen bilimleri alanlanndan sorular yer ahr. Smav ayru gun icerisinde
iki oturum halinde uygulanacaktrr. Sinav tarihi, yeri, uygulanmasi ve diger hususlar her yil
Olcme, Degerlendirrne ve Smav Hizmetleri Genel Mudurlugunce hazirlanacak kilavuzda
belirtilir.
(2) Smav sorulan, 8'inci siruf TUrklYe,matematik, fen bilimleri, din kUltUrUve ahlak bilgisi,
T.C. inkiiap tarihi ve AtatUrklYUIUkve yabanci dil derslerinin ogretim programlarmda belirlenen
kazammlar esas almarak ogrencinin okudugunu anlama, yorumlama, sonulYIYlkarma, problem
lYozme, analiz yapma, ele~tirel dU~Unme, bilimsel sUrelYbecerileri ve benzeri becerilerini
ollYeceknitelikte hazlrlamr.

Merkezi smav puanmm hesapianmasl
MADDE 6- (1) Merkezl smav puanmm hesaplanmasma ili~kin alYlklamalar smav kIlavuzunda
yer ahr.

Ortaogretim Kurumlarma Yerle~tirme
MADDE 7- (1) Ortaogretim kurumlarma resml ve ozel ortaokullar, imam hatip ortaokullan ve
gelYici egitim merkezlerini (GEM) bitiren ogrenciler, kaYlt alam, bilgi, beceri ve yetenekleri
dogrultusunda smavh veya smaVSlZ olarak yerle~tirilir.

Merkezi Yerle~tirme
MADDE 8- (1) Merkezi smav puamyla ogrenci alan okullara yerle~tirme:
a) Merkezi smav puam ile ogr~nci alan okullann belirlenen kontenjanlanna, puan listlinlligline
gore, tercihleri dogrultusunda Oicyme,Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MlidlirlligUnce
yaplhr.
b) Merkezi smavla ogrenci alan okullarda merkezi smav puanmm e~itligi halinde; Ortaokul
Ba~an Puanma (OBP), ogrencinin dogum tarihine gore ya~l klilYlikolana, 8'inci, Tnci ve 6'ncl
smIflardaki YBP listUnlligline, okula ozlirsliz devamslzhk yapiian glin saYIsmm azhgma ve
tercih onceligi durumlanna bakllarak yerle~tirme yaplhr.
c) Merkezi smav ile birlikte yetenek smaVI ile ogrenci alan okullarm belirlenen kontenjanlarma,
puan listUniligline gore yerle~tirme yaplhr.



------------------------------------------------------ - _ ....

Yerel Yerlestirme
MADDE 9- (1) Srnavsiz cgrenci alan okullara yerlestirrne islerni, iI ve ilce milli egitlm
mUdUrlUklerincebelirlenen ortaogretim kayit alanlan icindeki sinavsiz ogrenci alan ortaogretirn
kururnlanna belirlenen kontenjanlara gore yapihr.
(2) Yerel Yerlestirme islemleri, okulun bagh bulundugu genel mUdUrlUkile il/ilce milli egitim
mUdUrlUklerininsorumlulugunda Bakanhkca yUrUtUlUr.
(3) Yerel yerlestirrne, ortaogretirn kayrt alaru, okullarm tUrU,okullarm kontenjaru, okullarm
bulunduklan yer, okullann pansiyon durumu ile ogrencilerin ikamet adresleri, ogrencilerin
okullarda bulunusluklan, tercihler, okul basan puanlan, devam-devamsizhk ve yas gibi
kriterler goz onunde bulundurularak yapihr,
(4) Smavsiz ogrenci alan okullara gecisle ilgili usul ve esaslar krlavuzla belirlenir.

UC;UNCU BOLUM
Cesitli HUkUmler

MADDE 10- (1) Ogrenimlerini Ulkemizdeki ortaokullann 8'inci suufma denk bir smrfta yurt
dismda Bakanliga bagli olmayan egitim kurumlarmda sUrdUrenogrenciler, ogrenim belgesi ile
basvurarak merkezi smava katilabilirler.
(2) Ogrenimlerinin bir kisrnmi veya tamamim Bakanhga bagh olmayan yurt dismdaki egitim
kururnlannda goren ogrencilerin smava girmeleri halinde merkezi smav puanlan hesaplarur,
Soz konusu ogrencilerin tercih ve yerlestirmelerine iliskin esaslar kilavuzda belirtilir.
(3) Bu yonergenin 8'inci ve 9'uncu maddesinde belirtilen hususlar yurt dismda bulundugu
sUredeogrenimlerinin bir kisrmm veya tamammi Bakanliga baglr olmayan yurt dismdaki egitim
kurumlannda goren ogrenciler icin de uygulanir.
(4) Kuzey Kibns TUrk Cumhuriyeti'ndeki ortaokullarda ogrenim gorenlerin Ylisonu ba~an
puanlan ve ortaokul ba~an puanlan, TUrkiye'de ogrenim goren ogrencilere uygulanan
hUkUmleregore belirlenir.
(5) Ogrenimlerinin bir klsmml veya tamamml yurt dl~mdaki egitim kurumlarmda goren
ogrenciler, yerel yerle~tirmeye ba~vurmalan halinde, yurt i9inde gosterecekleri ikamet
adreslerinin kaYltalanlan ile ili~kilendirilir.
(6) Ozel ortaogretim okullanna ge9i~ler, 20/3/2012 tarihli ve 28239 saYlh Resmi Gazete'de
yaYlmlanan Milli Egitim Bakanhgl Ozel Ogretim Kurumlan Yonetmeliginin ilgili hUkUmleri
dogrultusunda yaplltr.
(7) Ortaogretim kurumlarma yerle~tirme ile ilgili diger hususlar kllavuzla belirlenir.

Ba~vurulacak mevzuat
MADDE 11- (1) Bu Yonergede yer almayan hususlarda ilgili diger mevzuat hUkUmleri
uygulamr.

YUrUrlUkten kaldmlan mevzuat
MADDE 12- (1) 2115/2015 tarih 34878943-480.01-E.5258217 sayIll Bakanhk Makam Oluru
ile yUrUrlUgegiren Milli Egitim Bakanltgl Ortaogretim Kurumlarma Ge9i~ Yonergesi
yUrUrlUktenkaldlfllml~tlr.

YUrUrlUk
MADDE 13- (1) Bu Yonerge onaYl tarihinde yUrUrlUgegirer.

YUrUtme
MADDE 14- (1) Bu Yonerge hUkUmleriniMilli Egitim Bakam yUrUtUr.


