
GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ 

(KURULUŞ , GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI 

( 50/1989 SAYILI YASA) 

ve 

MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ 

(Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI 

(69/89 sayılı yasa) 
 
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Genel Ortaöğretim 
Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 13/1 maddesi ve Mesleki 
Teknik Öğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 17/1 
maddesi uyarınca aşağıdaki Tüzüğü yapar. 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 

 
Kısa İsim 
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29.6.1998 

EK III  

AE 344 

R.G. 180 

29.12.1999 

EK III  

AE 844 

R.G.81 

30.6.2000 

Ek III 

AE 417 

 

RG.44 

22.04.2002- 

EK.III AE.246 

 

RG.55 

23.05.2003 

EK III 

A.E367 

1. Bu Tüzük “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Kayıt-

Kabul, Devam-Devamsızlık Tüzüğü” olarak isimlendirilir. 

 

Amaç  2. Bu tüzüğün amacı, ortaokullar ile ortaöğretim 
kurumlarında Kayıt-Kabul ile Devam-Devamsızlık işlerine 
ilişkin esasları düzenlemektir. 
 

Kapsam  3. Bu tüzük, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel 
okullar ile ortaöğretim kurumlarının öğrencilerini kapsar. 

   
Tanımlar 4. Bu tüzükte geçen; 

  “Bakanlık” Eğitim öğretim işleri ile ilgili Bakanlığı,  

“Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları”, resmi ve özel 
ortaokullar ile liseleri ve bunların dengi okulları ve  örgün 
eğitim kapsamındaki pratik sanat okullarını, 

“Müdür”, okul Müdürünü 

  “Ders Yılı”, derslerin başladığı günden, II. Dönem sonu 
sınavlarının bittiği güne kadar geçen ve iki dönemi 
kapsayan süreyi,   

  Öğretim Yılı”, Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders 
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yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi ifade eder. 

   

R.G. 180 

29.12.1999 

EK III AE 844 

R.G.81 

30.6.2000 

Ek III AE 417 

 “Hazırlık Sınıfı” Lise I. sınıflardan önce, yabancı dilde 
dinleme-anlama, okuma-anlama, konuşma ve yazma 
becerileri kazandırılması ve/veya alan/bölümlerde yetenek 
ve becerilerin geliştirilmesini amaçlayan sınıfı ifade eder. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Kol/Bölüm” ifadeleri Alan/Bölüm anlamını ifade eder. 

“Alan/Bölüm Dersleri” öğrencinin girmeyi hedeflediği 
yüksek öğrenim dalına veya mesleğe ve iş alanlarına 
yönelten ve ona bu yönde gelişme imkanları sağlayan 
dersleri ifade eder. 

“Ara Sınıf” Hazırlık sınıfları dışında Liseler ve Meslek 
Liselerinin 3 yıllık bölümlerinde I. ve II. sınıfları, 4 yıllık 
bölümlerinde ise I., II. ve III. sınıfları ifade eder. 

  “Son Sınıf” Liseler ve Meslek Liselerinin 3 yıllık 
bölümlerinde 3. sınıfı, 4 yıllık bölümlerde ise 4. sınıfı ifade 
eder. 

  “Dönem”  Ders yılının başladığı tarihten dinlenme 
tatilinden önceki son sınav günü tarihine, dinlenme tatilinin 
bitiminden ders yılının bittiği güne kadar geçen süreyi 
anlatır.” 

   

  İKİNCİ BÖLÜM 

KAYIT – KABUL 

 

   
Kayıt 

kabulde yaş 

sınırı 

5. Ortaokullara girebilmek için 11 yaşını bitirmiş ve 15 yaşını 
geçmemiş olmak, Liseler ile Mesleki ve Teknik Öğretim 
Kurumlarına girebilmek için de 14 yaşını bitirmek ve 18 
yaşından büyük olmamak özelliği aranır. Bu yaş sınırından 
bir yaş büyük veya küçük öğrencinin kabul edilmesi ilgili 
daire Müdürlüğünün onayının alınmasına bağlıdır. Nişanlı 
veya nikahlı olanlar okula devam edemezler. 

   
Yaşa 

Bakılmadığı 

haller 
R.G. 180 

29.12.1999 

EK III AE 844 

R.G.81 

30.6.2000 

Ek III AE 417 

6. İlkokuldan Ortaokula, Ortaokuldan Lise ve dengi okullara 
veya Pratik Sanat Okullarına geçerken öğrenime ara 
verilmemiş ise yaş kaydına bakılmaz . 

 

   
Kayıtta İstenen 

Belgeler 
7. (1). RESMİ OKULLARA KAYIT ŞARTLARI: 

  Gerekli şartları taşıyan öğrenci, velisiyle birlikte okula 
başvurur, aşağıda yazılı belgeleri okul idaresine verir. 

   

  (A) Ortaokula kayıt için: 

   (a) İlkokul bitirme Diploması 
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   (b) Doğum Belgesi 

   (c) 4.5 x 6 cm. boyutunda, başı açık, cepheden 
çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. 

   (ç) Kayıt Bildiriği. (Okuldan alınıp, doldurulduktan 
sonra geri Okula verilecek.) (Ek 1.) 

RG.44 

22.04.2002- 

EK.III AE.246 

  (d) Muhtardan Onaylı Resmi İkamet Belgesi” 

 (B) Lise ve Lise  Dengi Okullara Kayıt İçin 

     

  
(a) Ortaokul diploması veya daha sonra ortaokul 

diplomasıyla değiştirilmek üzere ortaokul mezuniyet 
belgesi. (Ek.2.) 

  
(b) Doğum Belgesi ve/veya onaylı kimlik kartı fotokopisi 

  
(c) 4.5 x 6 cm. boyutunda, başı açık, cepheden   

çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. 

  
(ç) Kayıt bildiriği (okuldan alınıp, doldurulduktan sonra 

geri Okula verilecek.) (Ek 1.) 

  
(d) Muhtardan Onaylı Resmi İkamet Belgesi” 

 
(C) Pratik Sanat Okullarına kayıt için: 

R.G. 180 

29.12.1999 

EK III AE 844 

 

 
(a) Orta III. sınıfın sonuna kadar devam ettiğini gösteren 

belge, (Orta III. sınıfın sınavlarında başarılı olup 
olmadığına bakılmaksızın), 

RG.44 

22.04.2002- 

EK.III AE.246 
 

(b) Doğum Belgesi ve/veya onaylı kimlik kartı fotokopisi 

  
(c) 4.5 x 6 cm. boyutunda, başı açık, cepheden   

çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. 

  
(ç) Kayıt bildiriği. (Okuldan alınıp, doldurulduktan sonra 

geri Okula verilecek.) (Ek 1.) 

  
(d) 16 yaşından gün almamış olmak. 

  
  

  
(

Ç

) 

Sıralama Sınavı ile öğrenci alan Türk Maarif 

Kolejlerinin orta birinci sınıflarına kayıt için: 

  
 (a) Bakanlık, hangi koleje kaç öğrenci alınacağını her yıl 

kolej sınav veya sınavlarından önce ilan eder. 
 

  
 (b) İlkokul son sınıfta olan öğrenciler, mezun oldukları 

veya olacakları yılda, Bakanlığın düzenlediği Kolejlere 
giriş sırlama sınavı veya sınavlarında başarılı olup  
sıralamaya girebildikleri takdirde, kolej orta I. sınıfına 
kayıt yaptırabilirler. Ancak sınav sonuçlarına göre 
yapılacak sıralamada, her kolej için, o bölgede koleje 
alınan son öğrencinin aldığı puana eşit puan alan 
öğrencilerin tümü de tercihlerinde belirttikleri kolejlerin 
orta 1. sınıfına kabul edilirler. 



  
   

   (c) Öğrenciler, sınava girmeden önce, tercihlerinde, 
hangi bölgedeki Türk Maarif Kolejine gireceklerini 
belirtmek ve belirttikleri okulun sıralamasına girmek 
zorundadırlar. Tercihlerinde belirttikleri   kolejin 
sınavını kazanan öğrenciler, başka  bölgelerdeki 
kolejlere kayıt yaptıramazlar. 

   (ç) Sınavı veya sınavları kazanan ilkokulu bitirmiş  
öğrenciler 7. maddenin (1). Fıkrasının (A) bendinde 
belirtilen belgeler ile tercihlerinde belirttikleri koleje 
başvurup kayıtlarını yaptırırlar 

RG.44 

22.04.2002- 
EK.III AE.246 

 (D) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Ortaokul Bölümüne 

Kayıt İçin: 

   (a) İlkokulu o yıl bitiren öğrenciler, Ortaokul Birinci Sınıf 
Müzik Bölümü yetenek sınavına girmek üzere 
belgeleriyle okul idaresine başvururlar. 
 

   (b) YeYetenek Sınavı Bakanlıkça oluşturulacak komisyon 
tarafından yapılır. Sınav; yazılı, sözlü ve uygulamalı 
olarak veya bunlardan biri ya da birkaçı ile yapılır. 

 

   (c) Sınavlar komisyonca belirlenen ölçütlere göre 100 
puan üzerinden değerlendirilir. Ancak 50 puanın 
altında alan öğrenciler başarılı kabul edilmez. 
Değerlendirme sonunda en yüksek puandan 
başlamak üzere sıralama yapılır. Duyurulan 
kontenjan sınırını belirlemek için son öğrencinin 
aldığı puana eşit puan alan öğrenciler arasından, 
seçim öncelikle diploma notuna ve eşitliğin 
bozulmaması halinde öğrencinin sırasıyla ilkokul 5, 
ilkokul 4 ve ilkokul 3’teki ilgili dalda almış olduğu ders 
notuna bakılarak karar verilir. 
 

   (ç) Bu okulda her alan için toplam sınıf mevcudu (her 
sınıf düzeyinde) herhangi bir nedenle 24 kişinin 
üzerine çıkarılamaz. 
 

   (d) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Orta Birinci sınıfına 
kayıt yapma hakkı kazanan öğrenciler 7. maddenin 
(1). fıkrasının (A) bendinde belirtilen belgeler ile 

okula başvurup kayıtlarını yaptırırlar.” 
 

     
RG.180 

29.12.1999 

EK.III AE.844  

(E) (a) Anadolu ve Fen Liselerine Kayıt İçin: 

 

RG.81 

30.06.2000 

EK.III AE.417 

 (i) Bu okullara alınacak öğrenci sayısı (kontenjan) ve 
sınavların yapılması ile ilgili esaslar Bakanlıkça 
belirlenir ve duyurulur. 
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  (ii) Bu Okullara, ortaokuldan o yıl mezun olanlardan ön kayıt 
için müracaat kabul edilir. 

  (iii) Başvurular mezuniyet belgesi (aslı veya fotokopisi) ile 
okul müdürlüğüne yapılır. 

RG.44 

22.04.2002- 
EK.III  
AE.246 

RG.55 

23.05.2003 

EK III 

A.E367 

 (iv) Sınava girmek için başvuruda bulunan öğrenciler 
başvurularında okul tercihlerini belirtirler. Sınav notu, 
her bir dersteki doğru cevap sayısı ve Ortaokul 
Diploma notunun aşağıda belirtilen katsayılarla 
çarpıldıktan sonra toplanmasıyla tespit edilir. Her 
öğrenciye aşağıdaki esaslara göre iki farklı puan 
verilir. 

 
   1)Bülent Ecevit Anadolu Lisesi için Türkçe sınavı: 4, 

Matematik Sınavı: 4, Fen Bilgisi sınavı: 3, Sosyal 
Bilgiler Sınavı: 2 ve Ortaokul Diploma notu: 15 
katsayıları ile çarpılır. 

   2)20 Temmuz Fen lisesi için; Türkçe sınavı: 3, 
Matematik Sınavı: 4, Fen Bilgisi sınavı: 4, Sosyal 
Bilgiler Sınavı: 2 ve Ortaokul Diploma notu: 15 
katsayıları ile çarpılır. 

   3)Öğrenciler ilk tercihlerine göre okullara yerleştirilirler. 
Ancak I. (birinci) tercih edilen okul kontejanı dolmuş 
ise puanı yüksek olan öğrenci II. (ikinci) tercihi 
olmasına rağmen puan türüne göre diğer okul 
sıralamasına dahil olup yerleştirilir. 

   4)Puanları eşit olan öğrencilerin I.(birinci) tercihleri 
dikkate alınacaktır. 

   5)Sınav, Orta III.’ncü (üçüncü) sınıf müfredatını 
kapsayan konulardan oluşacaktır. 

   6)Sınav başvuru formları veliler tarafından doldurulup 
imzalanacaktır. 

   7)Başvuru formunda belirtilen okul tercih sırası sınav 
başladığı andan itibaren değiştirilemez. 

   8)Sınavda 25 Türkçe, 25 Matematik, 25 Fen Bilgisi ve 
25 Sosyal Bilgiler soruları olmak üzere toplam 100 
soru sorulacaktır. 
 

  (v) Önceden duyurulan kontenjan sayısına göre en 
yüksek sıralama notundan  başlayarak kontenjan 
sayısı kadar öğrenci kayıt hakkı elde eder.  Yapılan 
sıralamada okula kayıt hakkı elde eden son öğrencinin 
aldığı puana eşit puan alan öğrencilerin tümü okula 
kayıt yaptırma hakkı kazanır. 

  (vi) Anadolu Lisesine kayıt olma hakkı kazanan öğrenciler 

“Hazırlık Sınıfına”; Fen Lisesini kazanan öğrenciler 

“Lise Birinci” sınıfına kayıt yaptırabilirler. 

  (vii)     Sınavı kazanan öğrenciler, 7.Maddenin (1). fıkrasının 
(B) bendinde belirlenen belgeler ile tercih ettikleri 
okula başvurup kayıtlarını yaptırırlar. 



RG.44 

22.04.2002- 
EK.III AE.246 
 
 

 (viii) A .Anadolu Liseleri Lise birinci sınıftaki Yabancı Dil 
dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri 
tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı 
olarak bildirilen öğrenciler, Bakanlığın oluşturulacağı 
komisyon tarafından ders yılının başladığı tarihten 
itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde 
yabancı dil dersinden yazılı ve sözlü seviye belirleme 
sınavlarına alınırlar. Bu sınavlarda, her sınavdan on 
puan üzerinden en az “7” alan öğrenciler  Lise birinci 
sınıfa devam ettirilirler. 

    
  (b)  Anadolu Güzel Sanatlar Lisesine Kayıt İçin: 
   (i) Ortaokulu o yıl bitirenler, diploma notu en az 6 

(altı) olanlar ve girecekleri alanla ilgili ortaokula ait 

notlarının aritmetik ortalaması en az 8 (sekiz) olan 
öğrenciler, yetenek sınavına girmek üzere 
belgeleriyle okul idaresine başvurabilirler. 

   (ii) Yetenek Sınavı Bakanlıkça oluşturulacak 
komisyon tarafından yapılır. Sınav; yazılı, sözlü ve 
uygulamalı olarak veya bunlardan biri ya da 
birkaçı ile yapılır. 

   (iii) Sınavlar, komisyonca belirlenen ölçütlere göre 100 
puan üzerinden değerlendirilir.  Ancak 60 puanın 
altında alan öğrenciler başarılı kabul edilmez.  
Değerlendirme sonunda en yüksek puandan 
başlamak üzere  sıralama yapılır. Duyurulan 
kontenjan sınırını belirlemek için son öğrencinin 
aldığı puana eşit puan alan öğrenciler arasından, 
seçim öncelikle diploma notuna ve eşitliğin 
bozulmaması halinde öğrencinin sırasıyla Orta III, 
Orta II ve Orta I’ deki ilgili dalda almış olduğu ders 
notuna bakılarak karar verilir. 

   (iv) Bu okulda her alan için toplam sınıf mevcudu (her 
sınıf düzeyinde) herhangi bir nedenle 24 kişinin 
üzerine çıkarılamaz. 

   (v) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Hazırlık Sınıfına 
kayıt yapma hakkı kazanan öğrenciler 7. 
maddenin (1). fıkrasının (B) bendinde belirtilen 
belgeler ile okula başvurup kayıtlarını yaptırırlar. 



RG.44 

22.04.2002- 
EK.III AE.246 

  (vi) Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Lise birinci sınıftaki 
Yabancı Dil Dersi ile Temel Sanat Eğitimi 
derslerini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri 
tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine 
yazılı olarak bildirilen öğrenciler, Bakanlığın 
oluşturulacağı komisyon tarafından ders yılının 
başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık 
sınıfı düzeyinde Yabancı Dil Dersinden yazılı ve 
sözlü, Temel Sanat Eğitimi dersinden ise yazılı, 
sözlü ve uygulamalı, seviye belirleme sınavlarına 
alınırlar.  
Yabancı Dil Sınavlarının her birinden on puan 
üzerinden en az “6”, Temel Sanat Eğitimi 
sınavlarından ise her birinden en az “7” alan 
öğrenciler, başarılı sayılarak Lise birinci sınıfına 
devam ettirilirler. 
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 (2)  ÖZEL OKULLARA KAYIT ŞARTLARI 

   

  
Özel okullar orta birinci sınıflarına, ilkokulu bitirmiş 
ve okul idaresinin isteğine bağlı olarak sınavla 
veya sınavsız 7. maddenin (1). fıkrasının (A) 
bendinde belirtilen belgeleri talep ederek öğrenci 
alabilirler. 

Naklen Kayıt 

Koşulları 
Madde 8. (1) RESMİ OKULLARDA NAKİL KOŞULLARI: 

  Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumlarına naklen girmek 
isteyen öğrenciler aşağıdaki koşullara bağlı olarak nakil 
yaptırabilirler. 

  (A) Yurt içi nakillerde tasdikname verilmesi: 

   Yurt içi nakillerde, çalışma takviminde belirtilen dönem 
sonu sınavlarının başlama tarihinden 10 iş günü  
öncesinden sınavların bitiş tarihine kadar geçen süre 
içerisinde nakil amacı ile tasdikname verilmez. 

  (B) Konut yerini değiştirenler: 

   (a) Ayni tür okullar arasında, konut  yerini değiştirdiği 
için nakil isteyen öğrenciler, durumlarını kanıtlayıcı 
belgelerle birlikte (muhtar/noter tasdikli konut 
yerini değiştirme belgesi) ilgili okul müdürlüğüne 
başvururlar. Başvuruları incelenir ve onaylanırsa 
nakil yaptırabilirler. 

   (b) Farklı  tür okullar arasında nakil isteyen öğrenciler, 
ilgili okul müdürlüğüne başvururlar. Okul 
müdürlüğü başvuruyu ilgili Öğretim Dairesi 
Müdürlüğüne  iletir. İlgili Öğretim Dairesi 
Müdürlüğü bu naklin hangi koşullarda 
yapılabileceğine karar verir ve yazılı olarak okul 
müdürlüğüne bildirir. 
İlgili Öğretim Dairesi Müdürlükleri karşılaşacakları 
zorluklarda Talim ve Terbiye Dairesi 
Müdürlüğünden yazılı görüş alırlar. Ancak bu 
şekilde sıralama sınavı ile  öğrenci alan okullara 
nakil yapılamaz. 

RG.44 

22.04.2002- 
EK.III AE.246 

 (C) Devam ettikleri okul türünde başarılı olamayanlar: 
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    Devam ettikleri okul türünden başka bir okul türüne 
velisinin yazılı beyanı ile Ekim ayının ilk haftasının son 
iş gününe kadar ilgili öğretim dairesi müdürlüğüne 
başvuruda bulunan öğrenciler, öğrenimlerine isterlerse 
başka bir okul türünde devam edebilirler. Ancak bu 
öğrencilere Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğünce 
fark dersleri belirlenir ve okul idaresinin Ekim ayı 
içerisinde düzenleyeceği sınav programı gereğince 
fark dersi sınavlarına alınırlar. Başarılı olan 
öğrencilerin nakilleri yapılır. Başarısız olan öğrenciler 
bir hafta ara ile başarısız oldukları derslerden tekrar 
sınava alınırlar. Başarılı olanların nakilleri yapılır. 
Tekrar başarısız olan öğrenciler geldikleri okula geri 
dönerler. Ancak, Türk Maarif Kolejlerine ve Fen 
Liselerine nakil 8. maddenin (1). fıkrasının (Ç) bendi 
kurallarının gerçekleşmesi ile mümkündür. 
 

     

  (Ç) Türk Maarif Kolejlerinin, Anadolu Lisesi, ve Fen 

Lisesinin ara sınıflarına kayıt: 
    
R.G. 180 

29.12.1999 

EK III  
AE .844 
RG.55 

23.05.2003 

EK III 

A.E367 

  
 Türk Maarif Kolejlerinin, Anadolu Lisesi ve Fen 

Lisesinin ara sınıflarına  boş olan  kontenjanları 
doldurmak gayesi ile öğrenci alınabilir. Ancak bu 
okullara girmek için müracaat eden öğrencilere 
yönelik olarak Bakasnlık, merkezi “seviye tespit ve 
sıralama sınavı” veya sınavları düzenler ve boş olan 
kontenjanları doldurur. Seviye tespit ve sıralama 
sınavlarının esasları genelge ile duyurulur.  
Kontenjanların miktarı, Genel Ortaöğretim Dairesi 
Müdürlüğü ve ilgili kolejlerin ve liselerin müdürlükleri 
ile yapılan istişarelerden sonra öğretim yılı 
başlangıcında okullar öğretime başlamadan tespit 
edilir. 

 
 (D) Yurt dışından gelen öğrenciler: 

 
 

 (a). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti 
.dışındaki ülkelerden gelerek Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetindeki okullara nakil yapmak isteyen 
öğrenciler, ilgili Öğretim dairesi Müdürlüğüne aşağıda 
belirtilen belgeler ile başvururlar 

 
 

  (i). Hangi tür okulun hangi bölüm/alan ve 
sınıfına girmek istediklerini belirten dilekçe, 

 
 

  (ii). Tasdikname veya öğrenim belgesi 

 
 

  (iii). Öğrencinin kimlik kartının onaylı sureti veya 
pasaport fotokopisi, 

 
 

  (iv) Eğer veli vatandaş değil ise, ikamet, çalışma 
izni veya görev belgesi 
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    Başvurular ilgili Öğretim Dairesi Müdürlüğünce 
Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğüne iletilir. Talim 
ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü Madde 
8.(1)(D).(a)(ii)’deki  belgeleri inceleyip öğrencinin 
öğrenim durumunun Madde 8(1)(D).(a)(i)’de 
belirtilen isteğe uygun olup olmadığını belirler ve 
gerekirse fark dersleri belirleyip, öğrencinin, 
bunlardan sınava alınmasına veya bazı derslerden 
seviye tespit sınavına alınmasına veya bazı 
derslerden sorumlu olmasına karar verip ilgili 
Öğretim Dairesi Müdürlüğüne bir yazı ile bildirir. 
Zorunlu haller dışında kısa bir süre için (iki öğretim 
yılından az) yurt dışına giden ve öğrenimlerine 
İngiliz dilinde veya İngilizce ağırlıklı veya bir kısım 
dersleri İngilizce dilinde okutulan bir okula devam 
etmiş olsalar bile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine  
döndüklerinde nakil yolu ile Türk Maarif Kolejlerine 
giremezler. Ancak bu öğrenciler isterlerse 8.  



    maddenin (1). fıkrasının (Ç) bendi kurallarından 
yararlanabilirler. Yurt dışına gitmeden önce Türk 
Maarif Kolejlerinin sınavlarına girip başarılı olanlar 
eğer yurt dışında yukarıda belirtilen okul türlerinden 
birinde öğrenimlerine devam etmişlerse döndükleri 
zaman doğrudan Türk Maarif Kolejlerine nakil 
yaptırabilirler. 

     

   (b) Türkiye Cumhuriyetinden  nakil olarak  gelen 
öğrencilerin; başvuruları ilgili Öğretim Dairesi 
Müdürlüğünce Talim ve Terbiye Dairesi 
Müdürlüğüne iletilir. Talim Ve Terbiye Dairesi 
Müdürlüğü ibraz edilen tasdikname veya öğrenim 
belgesini inceleyip öğrencinin öğrenim durumunu 
belirler. 

RG.44 
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  (c) Türkiye Cumhuriyetindeki resmi veya özel 
okullardan gelen öğrenciler benzer türdeki resmi ve 
özel okullara nakil yaptırabilirler. Ancak, eğer veli 
vatandaş değil ise, ikamet ve çalışma izni veya 
resmi görev belgesi gerekmektedir. Özel okullardan 
gelen öğrenciler sınavla öğrenci alan okullara nakil 
yaptıramazlar.  Bu öğrenciler 8.maddenin (1). 
fıkrasının (Ç) bendinde  belirlenen hükümlerden 
yararlanabilirler. 

     

  (E). Nakil esnasında sorumlulukların devamı: 

    Nakil yapmak isteyen öğrencilerin ayrılmak 
istedikleri okulda olan ders sorumlulukları, girmek 
istedikleri okulda okutulmakta olan benzer 
derslerde de devam eder. 

 (2) ÖZEL OKULLARA NAKİL YOLU İLE ÖĞRENCİ ALMA 

KOŞULLARI: 

  
 Özel okulların ara sınıflarına, denkliği Talim ve Terbiye 

Dairesi Müdürlüğünce kabul edilmiş okullardan gelen 
öğrenciler naklen kayıt yaptırabilirler. Ancak, bu tür 
nakillerde, öğrencinin tasdiknamesi ve/veya öğrenim 
belgeleri önce Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğünce 
incelenir. Gereğine göre ya doğrudan veya fark dersleri 
vererek veya bazı derslerden seviye tespit sınavına alınarak 
veya bazı derslerden sorumlu olmak kaydı ile öğrencinin 
nakil yolu ile hangi sınıfa kayıt olabileceğine Talim ve 
Terbiye Dairesi Müdürlüğünce karar verilir. 



  
  

Nakil yaptıracak 

olanlardan 

istenilen 

belgeler 

9. (1) Okula naklen kayıt yaptıracak öğrenciler aşağıdaki 
belgeleri okul idaresine verirler. 
 

   (a) TTTasdikname (Ek-3) 
   (b) Doğum Belgesi ve /veya onaylı kimlik kartı fotokopisi. 
   (c) 4.5 x 6 cm boyutunda, cepheden çekilmiş 4 adet  

vesikalık fotoğraf. 
   (d) Kayıt bildiriği (okuldan alınıp, doldurulduktan sonra 

verilecek.) (Ek-1.) 
   
Öğrenime ara 

verme 

10. Herhangi bir nedenle bir veya daha fazla öğretim yılı öğrenime 
ara verenlerin yaş  durumları madde 5’de belirtilen hususlara 
uygun olduğu takdirde, okula kabul edilmek için öğrenim hayatı 
dışında geçen süre içinde ne ile uğraştıklarını resmi bir belge ile 
kanıtlamaları gerekmektedir. 

   
Öğrenci 

sıfatını 

kazanma

  

11. Ortaokullar ile Ortaöğretim kurumlarına yeni veya nakil yoluyla 
kayıt için başvuruda bulunanlar önce aday defterine kaydedilirler. 
Kayıtlarını tamamlayarak okul açılınca devama başlayan aday 
öğrenci Künye defterine geçirilir ve asil öğrenci sıfatını kazanır. 

   
Kayıt  

Yenileme 
12. Okulun öğrencileri de kayıt süresi içinde okula gelerek ve 

karnesini göstererek kayıtlarını yenilerler. Öğretim yılı başında 
kayıtlarını yeniletmeyen öğrenciler okulu terketmiş sayılır. 

   
Bölüm 

Saptama  

 

R.G. 180 

29.12.1999 
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13. Okula kayıtlarını yapan öğrenciler hangi alan/bölüme ve seçmeli 
ders veya derslere devam edeceklerini yazı ile bildirirler. Öğretim 
yılı başında seçilmiş bir alan/bölüm ve seçmeli ders veya 
derslerden başka bir alan/bölüm ve seçmeli ders veya derslere 
geçmek için yapılacak başvurular, dersler başladıktan sonra 20 
iş günü içinde mümkündür. Bu sürenin bitiminden sonra 
yapılacak başvurular Madde 8. (A)(2) (b) de belirtilen yönteme 
göre işlem görür. 

   
Öğrenci velisi 14. Her öğrencinin öğrenim ve eğitim durumu ile yakından 

ilgilenebilecek bir velisinin olması  koşuldur. Zorunlu eğitim 
çağında nakil amacı için veya zorunlu eğitim çağı dışında olan ve 
nakil veya başka bir nedenle tasdikname isteyen öğrenciye 
ancak velisinin onayı ile tasdikname verilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DEVAM – DEVAMSIZLIK 

 
Devam ve    

Devamsızlığın 

hesaplanması 

15. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden II. 
dönem, dönem sonu sınavlarının son gününe kadar, 
okulun açık bulunduğu günler sayılarak hesaplanır. 
Sabah ve öğleden sonra öğretim yapılan günlerde 
sabah ve öğleden sonraki süreler yarmışar gün, 
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yalnız sabah öğretim yapılan günler ise tam gün 
sayılır. Günün 1 (bir) dersine özürsüz olarak girmeyen 
öğrenciler yarım gün devamsız sayılır. Ayrıca 
haklarında disiplinle ilgili tüzük kuralları uygulanır. 
 

Devam 

Devamsızlık 

koşulları 

16. Öğrencilerin okula sürekli olarak devamları  
zorunludur. 
 

RG.44 
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 (1). Bir ders yılı içinde toplam 15 gün özürsüz olarak 
okula  devam etmeyen öğrenci, notları ne olursa 
olsun devamsızlıktan dolayı başarısız sayılır. Bu 
gibiler, özürsüz devam günleri tamamlandığı 
andan itibaren sınavlara  alınamazlar. 
 

  (2). Yurt içinde ve yurt dışında, tiyatro, spor, müzik, 
folklor ve benzeri eğitici ve kültürel faaliyetlere 
katılan öğrenciler okula devam edemedikleri 
süre için izinli sayılırlar. Ancak bu izinlerin 
toplamı ile diğer devamsızlıkların toplamı ders 
yılı süresinin yarısını aşamaz. Aşması halinde 
devamsızlıktan başarısız sayılırlar. 
 

  (3). Okula zamanında gelmeyen öğrenciler okul 
yönetimine başvurarak, geç gelme nedenlerini 
bildirip uygun görülürse “Geç Belgesi” alırlar ve 
derse kabul edilirler. Geç Belgesi ile sınıfa 
alınan öğrenci hakkında yoklama fişine geç 
geldi  diye not düşülür. 
Geç gelmeyi alışkanlık haline getirenler için 
ayrıca disiplin işlemi yapılır. 
 

İstisnai 

durumlarda 

devamsızlık 

17. Okula devam ederken, yangın ve deprem gibi doğal 
afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi 
yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli 
sebeplerden dolayı kendilerine izin verilenler ile 
tedaviyi gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü 
olarak devam edemeyenler ve her ne nedenle olursa 
olsun güvenlik güçleri tarafından tutuklanan 
öğrencilerin tutukluluk veya yargılanma nedeniyle 
meydana gelen devamsızlıklarında; 
 

  (1). Ders yılı süresinin en az yarısı kadar okula 
devam etmiş ve bir dönem notu almış olan 
öğrencilerle; 



 14 

  (2). Özürleri resmi bir makam veya özel sağlık 
kurumu veya kuruluşlarından usulüne göre 
alınmış ve zamanında okul yönetimine teslim 
edilmiş bir rapor veya belge ile saptanmış ve 
özür belgesini okula devama başladığı gün veya 
ertesi gün vermiş olan öğrencilerin okula devam 
etmedikleri süreler devamsızlıktan sayılmaz. 
Ancak, kaza, ölüm, doğal afet gibi durumlarda 
belge ibraz etme süresi okul yönetiminin 
takdirine bırakılır. 
 

Veliye 

bildirme 

 18. Devamsızlığı 5 günü ve beşin katlarını bulan öğrenci 
hakkında okul yönetimi tarafından velisine  yazılı bilgi 
verilir. Geç gelmeyi alışkanlık edinen öğrencilere de 
ayni işlem uygulanır. 
 

   
Ardaşık 

devamsızlık 

 19. Sürekli olarak 10 iş günü okula devam etmeyen ve bu 
hususta kabul edilebilir bir özür bildirmemiş olan 
öğrencinin velisine bir yazı ile öğrencinin devamının 
sağlanmasını veya özürünün saptanmasını aksi 
takdirde zorunlu eğitim çağında olanlar için  yasal 
işlem yapılacağı, zorunlu eğitim çağı üzerindeki 
yaşlarda olanlar için ise kaydının silineceği bildirilir. 
Müteakip on gün içinde okula devama başlamadığı 
veya velisi tarafından kabul edilebilir bir özür 
bildirilmediği takdirde; zorunlu eğitim döneminde 
olanlar için yasal işlem başlatılır, zorunlu eğitimin 
üzerindeki sınıflarda ise öğrencinin kaydı silinir. 

   
Tekrar Kayıt  20. 19. madde kapsamında kaydı silinen öğrenci, tekrar 

okumak isterse haklarında kayıt ve kabul şartlarına 
göre işlem yapılır. Ancak, kaydı silinmiş olan öğrenci 
ayni öğretim yılında tekrar kayıt yaptıramaz. 

   
Okuma hakkının 

kullanılmış 

olması 

 21. Bir sınıfta okuma hakkının kullanılmış sayılacağı 
haller şunlardır. 

   
  (1). Öğretim yılı sonunda “Ortaokullar ile 

Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav 
Tüzüğüne” göre bir üst sınıfa geçme hakkını 
kazanmamış olmak. 

    

  (2). Birinci dönem notu almış ve ikinci dönemde 
okula devama başlayıp her ne nedenle olursa 
olsun okuldan ayrılmış olmak 
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  (3). Yıl sonu notları ne olursa olsun bu tüzük hü 
kümlerine göre devamsızlıktan başarısız 
sayılmış olmak.  
 

Okuma hakkının 

kullanılmamış 

olması   

22. Okula devam etmeyen veya ikinci dönemde okula hiç 
devam etmeden ayrılan öğrenciler o yıla ait okuma 
hakkını kullanmamış sayılırlar. 
 

   

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

YÜRÜTME- YÜRÜRLÜK 

 
 

Yürütme 

 
23. Bu Tüzüğü Milli Eğitimden sorumlu Bakanlık yürütür. 

 
 

Yürürlük 
RG.44 

22.04.2002- 

EK.III AE.246 

24. Bu Tüzüğün 4. maddesi 2002-2003 öğretim yılından, 
diğer maddeleri ise Resmi Gazetede yayınlandığı 
tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 
 

R.G.81 

30.6.2000 

Ek III AE 417 
 

Geçici 

Madde 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin ilk öğrenime 
başlama yılında (2000-2001) Ortaokulu bu yıl bitirme 
koşulu aranmayabilir. 

   
Yürürlükten 

Kaldırma 
25. Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

uygulanmakta olan “Kayıt-Kabul, Devam-Devamsızlık 
Yönetmeliği” o yönetmelik altında yapılan işlemlere 
halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır. 

 


