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REYHANLI KAYMAKAMLIGI

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı :33073085110/8514594
Konu: Askeri Okul Öğrencilerinin

Nakil ve Geçişleri

10.08.2016

.................................................. MÜDÜRLÜÖ'ÜNE
REYHANLI

İlgi: MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 03/08/20 ı6 tarih ve 8244523 sayılı yazısı

Askeri okullarda öğrenim gören öğrencilerin Nakilleri il öğrenci Yerleştirme ve nakil
komisyonu tarafından yapılacağından ilgili öğrencilerin tercih dilekçilerini, ortaöğretim
yerleştirme puanı ve kimlik fotokobilerini i6 Ağustos 20 i6 tarihine kadar İlMilli Eğitim
Müdürlüğüne ulaştırılınasını sağlanması hususunda;

Gereğini rica ederim.

M.Cemi! TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Eki: Yazı Örneği (2 sayfa)

DAGITIM:
İlgili Okul Müdürlüklerine

Elektronik Ağ: reyhanli.meb.gov.tr
e-posta: rcyhaııli31(ü'mcb.gov.tr

Aynntılı bilgi için: E.sİLLE
Tel: (O 326) 413 LO56

Faks: (O326) 413 3702

Bıı evrak güvenli elektronik imza ilc imzalanmışnr. http:rcvraksorgu.ıneb.gov.tr adresinden 6198-d802-388b-99cO-baOf kodu ilc teyit edilebilir.



T.C.
HATA Y VALİLİGİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 43589099/10.03/8340241
Konu: Askeri Okul Öğrencilerinin

Nakil ve Geçişleri

04.08.2016

.................................................. KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 03/08/2016 tarih ve 8244523 sayılı yazısı

Askeri okullarda öğrenim gören öğrencilerin Nakilleri il öğrenci Yerleştirme ve nakil
komisyonu tarafından yapılacağından ilgili öğrencilerin tercih dilekçilerini, ortaöğretim
yerleştirme puanı ve kimlik fotokobilerini 16 Ağustos 2016 tarihine kadar İlMilli Eğitim
Müdürlüğüne ulaştırılmasını sağlanması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

Eki: Yazı Örneği (2 sayfa)

Dağıtım:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

C'rg<'ııPaşa Malı. ANTAKYA! HATA Y
Elektronik Ağ: www.hataymeb.gov.ır
c-posta: adsoyad({):;nıeb.gov.tr

Aynntılı bilgi için: KSIHTEL
Tc!: (o 326) 22768615
Faks: (O326) 27.769 69

Bu evrak güvenli elektronik imza ilc imzalannuşrır. http.r-cvraksorgu.mcb.gov.ır adresinden 691d-bd06-3b6f-bO 13-b42a kodu ilc teyitedilebilir.



T.C.
MiLLi EGiTİM BAKANLlGI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 83203306-1O.03-E.8244523
Konu : Askeri Okul Öğrencilerinin

Nakil ve Geçişleri

03.08.2016

......................vALİLİGİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 02/08/2016 tarihli ve 83203306-1 0.03-E.82 19519 sayılı Bakan Onayı.

Askeri okullarda öğrenim gören öğrencilerin Bakanlığımıza bağlı resmi ortaöğretim
kurumlarına nakil ve geçişleriyle ilgili Bakan Onayı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yaşar KOÇAK
Bakan a.

Daire Başkanı

Ek: Bakan Onayı (1 sayfa)

Dağıtım
Gereği:
81 İl Valiliğine

Adres: Atatürk Bulvan No:98 Bakanlıklar ANKARA
Elektronik ağ: www.meh.gov.tr
c-Posta: ogm_rncvzuat@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Erol GÜNA 'ı' Eğ. Uzm.
Tel: (0312) 413 2691

Faks: (O 312)418 0739

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanrmşnr, http.. evrak:ıorgu.meb.gov.tr adresinden 02b4-ed07-36dO-94ec-2e40 kodu ilc teyit edilebilir.



T.C.
MiLli EGiTiM BAKANllGI

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 83203306-10.03-E.8219S19
Konu :Askeri Okul Öğrencilerinin

Nakil ve Geçişleri

02.08.2016

BAKANlıK MAKAMıNA

ilgi a) Milli Eğitim BakanlığıOrtaöğretim KurumlarıYönetmeliği.
b) 31/07/2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler

Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
YapılmasınaDair Kanun HükmündeKararname.

ilgi (b) Kanun Hükmünde Karamame ile Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim okulları
kapatılmıştır. KHK'nın 105 inci maddesinde, "Askeri liseler ile astsubay hazırlama okullarında
öğrenimine devam eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca, giriş sınavlarının yapıldığı tarihte
aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okuliara... naklen
kaydedilirler"denilmektedir.

Askeri okullardan Bakanlığımıza bağlı resmi ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler ilgi (a)
Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

iıgi (a) Yönetmeliğin 37 nci maddesinde askeri okullardan Bakanlığımıza bağlı mesleki ve
teknik okullarının 10 uncu sınıfında birinci dönem sonuna kadar, diğer okul türlerinde 10 uncu sınıfın
sonuna kadar,Anadolu liselerinde ise her sınıf seviyesinde, aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde
de "Aynı alan/bölüm programının uygulanması kaydıyla Silahlı Kuwetler Bando Hazırlama Okulunda
öğrenim gören öğrencilerin, Bakanlığımıza bağlı yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar
liselerine" nakil ve geçiş yapılabileceği ifade edilmektedir.

Buna göre, ilgi (b) KHK gereğince askeri okullardan Bakanlığıimza bağlı ortaöğretim
kurumlarına naklen kaydedilecek askeri okul öğrencilerinin, bu okullara giriş sınavının yapıldığı tarihte
aldıkları ortaöğretime yerleştirme puanı ve sistemi esas alınarak, resmi okullardaki normal nakil
sürecindeki boş kontenjanları etkilemeden ve açık kontenjan şartı aranmaksızın taban puana göre ilgi
(a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde nakil gitmek istediği yerin il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil
komisyonu tarafından 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere 22 Ağustos 2016 tarihine
kadar; e-Okul sistemi üzerinden zamana bağlı olmaksızın yapılmasının uygun olacağı
değerlendirilmektedir. Bu süre zarfında nakil talebinde bulunmayan öğrenciler zorunlu eğitim çağında
oldukları için doğum yeri olan ilçe/il'de bulunan okullara yerleştirme puanı ve sistemi esasları
doğrultusunda Bakanlık tarafından re'sen ve ortaöğretime yerleştirme puanı bulunmayanöğrenciler de
ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak ilçe/il öğrenci yerleştirme ve
nakil komisyonu tarafından boş kontenjan bulunanokullara yerleştirileceklerdir.

Makamlarınızca uygun görüldüğü takdirde askeri okullardan Bakanlığımıza bağlı resmi
ortaöğretim kurumlarına nakil ve qecişlerinin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılması
hususunuolurlarınıza arz ederim.

Ercan TÜRK
Genel Müdür

Uygun görüşlearz ederim.

Yusuf TEKiN
Müsteşar

OLUR
02.08.2016

ismet YILMAZ
Bakan

.Adres: Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar/ ANKARA
Elektronik ağ: www.meb.gov.tr
e-Posta: ogrn_.mevzuat@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Erol GÜNAY Eğ. Uzm .
Tel: (O312) 4132691

Faks: (O312) 4180739

Bu evrak güvenli elektronik imza ilc imzalannuşur. http://evraksorgu.mcb.gov.tradresinden b7b4-8cbf- 32c1 -97e4-b890 kodu ilc teyit edilebilir.


