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T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLlGI

Olcrne, Degerlendirrne ve Smav Hizmetleri GeneI
Mudurlugt;

SaYI : 34878943-480.0 I-E. 5279740
Konu: Ortaogretim Kururnlan Gecis Yonergesi

22.05.2015

ilgi :a) Ternel Egitim Genel Mudilrlilgtl'niln 22/10/2013 tarih ve 45512797/10.04/3018742 sayrh
onayi ve Ocak 2014 tarihli 2676-EK sayih Tebligler Dergisinde yayimlanan Milli Egitirn
Bakanhgi Ortaogretirn Kurumlanna Gecis Yonergesi.

b) 01 Mart 2014 tarih ve 6528 sayih Milli Egitim Ternel Kanunu ile Bazi Kanun ve Kanun
Hukrnunde Kararnamelerde Degisiklik Yaprlmasma Dair Kanun

c) 21/05/2015 tarih ve E.5258217 sayih Bakanlik Makarn Oluru.

Ternel Egitim Genel MUdUrIUgU'nUn ilgi (a) onayi ile yururluge giren "Milli Egitirn Bakanlrgi
Ortaogretim Kururnlanna Gecis Yonergesi" nde yer alan bazi usul ve esaslann, ilgi (b) Kanun ile
tesekkul eden Genel Mudurlugumuz tarafindan yurutuldugunden, anilan Yonergenin guncellenrnesine
ihtiyac duyulmustur.

Bu kapsamda yeniden hazirlanan Milli Egitirn Bakanhgi Ortaogretirn Kururnlanna Gecis
Yonergesi, BakanhkMakarm'run ilgi (c) oluru ile yururluge girrnistir.
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MiLLI EGiTiM BAKANLIGI
ORTAOGRETiM KURUMLARINA GE(:iS VONERGESi

BiRiNCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak ve Tamrnlar

Amac
MADDE 1- (1) Bu Yonergenin arnaci, Milli Egitim Bakanligma bagl: resmi ve ozel

ortaogretim kurumlanna gecis islemleri ile ilgili usul ve esaslan duzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yonerge, Milli Egitim Bakanhgina bagh resrni ve ozel ortaogretim

kurumlanna gecisle ilgili is ve islernleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yonerge, 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayili Resmi Gazete'de

yayimlanan Milli Egitim Bakanlrgi Okul Oncesi Egitim ve Ilkogretim Kurumlan Yonetrneligi
ile 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan Milli Egitim Bakanligr
Ortaogretirn Kurumlan Yonetrneligi hukumlerine dayanilarak hazirlanrrustir.

Tarnmlar ve Kisaltmalar
MAD DE 4- (1) Bu Yonergede gecen;
a) Agirlik katsayisi: Agrrhklandinlrms ortak smav puaru hesaplamasinda kullarulan.

her derse ait katsayi degerini,
b) Agirhklandmlrrus ortak smav puarn (AOSP): Ortak sinavlar kapsarninda, sinavi

gerceklestirilen derslerde alman puanlann kendi agirhk katsayilan ile hesaplanan puaru,
c) Bakanhk: Milli Egitim Bakanhgirn,
c) Ek puan: Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TUBiTAK)

tarafindan gerceklestirilen uluslararasi bilirn olimpiyatlan ve maternatik olimpiyat
smavlannda, ulusal elernelerden gectikten soma ulkernizi temsil etme hakki kazanan
ogrencilerin sadece 0 yila ait yil sonu basan puanlanna belirlenen oranda eklenen puaru,

d) Genel Mudurluk: Olyl11e, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MlidUrltiglinli,
e) Mazeret smavlan: Ortak smavlara katrlamayan ogrenciler iyin yaprlacak olan

sll1avlan,
f) Krlavuz: Ortaogretim kurul11lanna ogrenci geyi~ i~lemleriyle ilgili gerekli bilgi ve

aylklamalan kapsayan dokLimal1l,
g) Ortak sll1avlar: Resmi ve ozel temel egitim kurumlanl1ln 8' inci sll1lflannda

Bakanhk tarafmdan yapIlan ortak s111avlan,
g) Yerle~tirmeye Esas Puan (YEP): Ogrencilerin, yd sonu ba~an puanlan ile

aglrhklandmlml~ ortak smav pual1l esas ahnarak hesaplanan pual1l,
h) Veli: Ogrencinin anne veya babaSll1l veya yasal olarak sorumlulugunu listlenen

I) Yrl sonu ba~an pual1l (YBP): YIl sonu ba~an pual1l, derslerin yIl sonu puanlannll1
aritmetik ortalamasl ile elde edilen pual1l,
ifade eder.

iKiNCi BOLUM
Ortaogretime Ge~i~ Uygulamasl

VII sonu ba~an puaOl
MADDE 5-( 1) Bir dersin donem pual1l; ogrenc111111sll1avlardan. ders etkinliklerine

katlhmdan ve varsa projeden aldlklan puanlann aritmetik ortalamasl ile belirlenir. Bir dersin
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yil sonu puarn; birinci ve ikinci donern puanlanrnn aritmetik ortalamasidir. Dersin yil sonu
puarn ile 0 dersin haftahk ders saati sayrsmin carpmundan elde edilen puan, 0 dersin agirhkh
puamdir. YII sonu basan puaru, derslerin yrl sonu puanlannm aritmetik ortalamasidir. Yil
sonu basan puarn tespit edilirken, bolrne islerni virgulden soma dort basamak yurutulur.
Donem puaru, yil sonu puarn ve yil sonu basan puaru 100 tam puan uzerinden belirienir.
Ogrcnciierin ortak sinavlardan aldigi puanIar, 8' inci suuf yil sonu basan puarn
hesaplamasinda da kullamhr.

Ortak smavlar
MADDE 6-(1) Ortak smavlar, alti temel ders icin 8'inci snufta ogretrnen tarafindan

donemsel olarak yapilan smavlardan, iki yazihsi olan derslerden birincisi, lie; yazrhsi olan
derslerden ikincisi, her donemde birer defa olmak uzere yilda iki defa yapilir. Sinav tarihi,
yeri, puan hesaplamalan ve ilgili diger hususlar her yil Genel Mudurlukce hazirlanan
kdavuz/kdavuzlarda belirtilir.

(2) Ortak sinavlar, 8' inci sirnf Turkce, maternatik, fen bilirnleri, din kulturu ve ahiak
bilgisi, T.C. inkilap tarihi ve Ataturkculuk ve yabanci dil derslerinden yapihr.

(3) Smav sorulan, 8'inci sirnf Turkce, matematik, fen bilimleri, din kulturu ve ahlak
bilgisi, T.C. inkilap tarihi ve Ataturkculuk ve yabanci dil derslerinin ogretim programlan esas
almarak hazirlarnr.

(4) Sorular, sinav lann yaprlacagi tarihe kadar islenen ogretim programlanrnn
belirlenen kazarumlan esas alinarak ogrencinin elestirel dusunme, analiz yapma, problem
cozme, sonuc ylkarma, yorumlama ve benzeri becerilerini olyecek nitelikte haZlrlal1lr.

(5) Ortak sll1avlarda Sll1aVl yapIlan derslerin aglrhk katsaydan a~agldaki tabloda yer
almaktadlr.

Slra Ders Adl Aglrhk
Nu. Katsaydan
1 Turkye 4
2 Matematik 4,.,

Fen Bilimleri 4.)

4 Din KLilttirli ve Ahlak Bilgisi 2
5 T.C. inkllap Tarihi ve Atattirkyuluk 2
6 Yabancl Dil 2
TOPLAM 18

Aglrhklandlnlml~ ortak smav puam
MADDE 7-(1) Ortak smavlar kapsammda, smavi geryekle~tirilen derslerden aiman

puanlar kendi aglrhk katsaydan ile yarplhr. <:=arplmlann toplammdan elde edilen degerin,
derslerin aglrhk katsaydannll1 toplal111l1a boltinmesi suretiyIe agll'hklandJrllml~ ortak S1l1av
pual1l hesaplal1lr. Puanlama 700 tam puan uzerinden yapllir.

Yerle~tirmeye esas puan
MADDE 8- (1) Ogrencilerin; 6, 7 ve 8'inci slmf yd sonu ba~an puanlan ile 8' inci

slmf aglrhklandJrlh11l~ ortak Sll1av pual1l toplal1lr. Eide edilen toplam ikiye bollinerek
yerle~tirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan lizerinden yapdlr.

Smav sonu~lannm hesaplanmasl
MADDE 9- (1) Ortak Sll1av pual1l, a~agldaki i~lem basamaklanna gore tek bir puan

tlirunde hesaplal1lr;
a) Her ogrencinin cevap kagldl, optik okuyucu taraf1l1dan yift kontrol sistemiyle

okutulur.
b) Ortak smavlan yapdacak derslere ait testlerin her biri iyin dogru ve yanh~ cevap

saydan belirlenir.
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c) Her test icin dcgru cevap sayilan esas ahnarak ham puanlar bulunur.
y) Yanlis cevap sayisi dogru cevap sayisim etkilemez.
d) 8' inci simfta her donern icin yapilan ortak sinav lar sonucunda gerceklestirilen

hesaplama ile 0 donerne ait agirhklandirtlnus ortak sinav puam bulunur. Her iki donern
puarunm aritmetik ortalarnasi; aglrhklandmh11l~ ortak sinav puamm olusturur ve
yerlestirmeye esas puanda kullaruhr.

(2) Kopya cektigi tespit edilen ogrencilerin 0 derse ait sinav puarn 0 (sifir) olarak
degerlendirilir.

Ortaogretime yerlestirme
MADDE 10- (1) Ortaogretime yerlestirmeye esas puanla cgrenci alan okullann

onceden belirlenrnis kontenjanlanna, yerlestirrneye esas puan ve puan ustunlugune dayah
olarak ogrencilerin tercihleri dcgrultusunda Genel Mudurluk tarafmdan merkezi yerlestirrne
yapihr.

(2) Ortaogretime yerlestirmeye esas puanlann esit olmasi halinde, AOSP, esitligin
devam etmesi halinde sirasiyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncl simflardaki YBP iistiinlUgu, esitligin
devam etmesi halinde tercih onceligi, yine esitligin devam etmesi halinde okula ozursuz
devamsizlik yapilan gun sayisinm azhgi, bunlann da esit olmasi halinde ise ogrencinin degum
tarihine gore yasca kucuk olanlann onceligi dikkate ahrur.
(3) Ozel egitime ihtiyaci olan bireyler icin gerekli sinav tedbirleri kilavuzda belirtilir.
(4) Tercihleri ve yerlestirrneye esas nakil islernleri sonunda acik cgretim kurumlanna
yerlestirilen ogrenciler, talep etmeleri halinde il ve ilyelerde kurulacak ogrenci yerle~tirme ve
nakil komisyonunca bo~ kalan kontenjanlar iyin il ilye sllmlan iyerisinde tercihleri almarak
YEP ustiinliigune gore merkezi sistel11leyerle~tirmeleri yapIlacaktlr.
(5) Tercih yapmayan ogrencilerin yerle~tirme i~lel11leri ise sistem tarafmdan aylk ogretim
kurumlanna geryekle~tirilecektir.
(6) Yerlqtirme i~lemlerine ili~kin diger hususlar k!lavuzda belirtilir.

Uc,::UNCU BOLUM
c,::e~itli Hiikiimler

Yurt dl~mda ogrenim gorenler
MADDE 11- (1) Ogrenimlerini iilkemizdeki ol1aokullann 8'inci sll11fma denk bir

Sll1lfta YUl1 dl~ll1da Bakanhga bagh olmayan egitim kurumlannda surdiiren ogrenciler.
ogrenim belgesi ile ba~vurarak ortak smava katIlabilirler.

(2) Velisinin yurt dl~ll1da bulundugu siirede ogrenimlerinin bir klSmll1l veya tamamll11
Bakanhga bagh olmayan yurt dl~mdaki egitim kurumlannda goren ogrencilerin ortaogretime
yerle~tirmeye esas puanm hesaplanmasl, ortak Sll1avpual1l ile yurt iyinde ogrenim gordiikleri
yIl/doneme ait yIl sonu ba~an puanlan dikkate alll1arak hesaplal1lr. Soz konusu ogrencilerin
puanlamalanna ili~kin esaslar kIlavuz/kIlavuzlarda belil1ilir.

(3) Kuzey Klbns Turk Cumhuriyeti'ndeki ortaokullarda ogrenim gorenlerin y!l sonu
ba~an puanlan, Tiirkiye'de ogrenil11 goren ogrencilere uygulanan hiiklimlere gore belirlenir.

Ek puan
MADDE 12-( 1) TUBiT AK tarafmdan geryekle~tirilen uluslararasl bilim olimpiyatlan

ve matematik olimpiyat sll1avlannda, ulusal elemelerden geytikten sonra iilkemizi temsil etme
hakkl kazanan ogrencilere, katJidlklan yIlll1 yIi sonu ba~an puanlanna belirlenen oranda ek
puan verilir.

(2) Ogrencilerin, TUBiT AK tarafll1dan geryeklqtirilen uluslararasl bilim olimpiyatlan
ve matematik olimpiyat sll1avlanna katIldlklan yIla ait yll sonu ba~an puanll1a; altll1 madalya
alan veya birinci olanlar iyin yll sonu ba~an pual1lnll1% 1O'U, giimii~ madalya alan veya ikinci
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olanlar icin % 9'u, bronz madalya alan veya ucuncu olanlar icin % 8'i. bu kapsamdaki
etkinliklere katilanlar icin ise % 7'si oranmda ek puan eklenir.

(3) Ogrenim gordligu yil icinde TOBiT AK tarafindan gerceklestirilen uluslararasi
bilim olimpiyatlan ve matematik olimpiyat sinavlanna katihp her iki sinavda da basanli olan
ogrencilerin alrms olduklan en yuksek derecenin tamarru, diger derecenin de yarisi
hesaplamada dikkate alrmr.

(4) Ekip ya da takim olarak TOBiTAK tarafindan gerceklestirilen bilim olimpiyatlan
ve matematik olimpiyat smavlannda ulusal elemelerden gectikten sonra uluslararasi sinavlara
katihp basanli olan ogrencilerin aldiklan ek puan, yil sonu basan puanlanna ilave edilir.

(5) Ek puan hakkindan, derece veya katihrn belgelerini ibraz eden ogrencilcr
yararlanabilir. Belgeler Genel Mudurluge ibraz edilir. Ders yilt bittikten sonra gonderilen
belgeler isleme ahnmaz. Ibraz islernlerine iliskin diger hususlar kilavuz/kilavuzlarda belirtilir.

Basvurulacak mevzuat
MADDE 13- (1) Bu Yonergede yer almayan hususlarda iIgili diger mevzuat

hukumleri uygularur.
Yiiriirliik
MADDE 14-(1) Bu Yonerge, 2014-2015 ogretim yilmdan itibaren resmi ve ozel

ogretim kurumlanrnn 8' inci suuflannda uygulanmak uzere onay tarihinde yururluge girer.
Yiiriitme
MADDE 15- (1) Bu Yonerge hukumlerini MiIli Egitim Bakarn yurutur.
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MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
ORTAOGRETiM KURUMLARINA GE<;::iSVONERGESiNiN

VURURLUKTEN KALDIRILMASINA DAiR VONERGE

MADDE 1- Ocak 2014 tarihli ve 2676-EK sayih Tebligler Dergisi' ndeyayirnlanan
Milli Egitim Bakanhgi Ortaogretim Kurumlanna Gecis Yonergesi yururlukten kaldmlrrusur.

MADDE 2- Bu Yonerge onay tarihinde yururluge girer.
MADDE 3- Bu Yonerge hukumlerini Milli Egitim Bakani yurutur.
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