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   2019-2020 ÖĞRETİM YILI 
   ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ 

LGS MSP PUANI İLANI 24 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ 

  

TABAN PUAN İLANI 
25 HAZİRAN 2019 SALI SAAT 17.00 İTİBARİYLE 
TABAN PUAN 460  

  

1. ÖN KAYIT DÖNEMİ 26 HAZİRAN ÇARŞAMBA - 01 TEMMUZ PAZARTESİ 

   ÖN KAYITLARIN 01 TEMMUZ PAZARTESİ SAAT 
   17.00  İTİBARİYLE  TAMAMLANMASI  VE  ÖN  KAYIT 

   LİSTESİNİN SAAT 20.00 İTİBARİYLE İLAN EDİLMESİ 

1.  ASİL LİSTE KESİN KAYIT   02 TEMMUZ 2019 SALI 
DÖNEMİ   SAAT 09.00 - 17.00 ARASI 

    

1.YEDEK LİSTE KESİN KAYIT   03 TEMMUZ 2019  ÇARŞAMBA 

DÖNEMİ   SAAT 09.00- 17.00 ARASI 
  

2. ÖN  KAYIT DÖNEMİ 04 TEMMUZ PERŞEMBE 
   SAAT 09.00   -   17.00 ARASI ÖN KAYITLARIN 
   TAMAMLANMASI  VE  ÖN  KAYIT  LİSTESİNİN  SAAT 
   20.00 İTİBARİYLE İLAN EDİLMESİ 

2. KESİN KAYIT DÖNEMİ 05 TEMMUZ  CUMA 
   09.00-15.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYIT 
   15.00  İTİBARİYLE  YEDEK  LİSTE  KESİN  KAYIT 
   OKULDA   OLUP,   PUANI   TUTANLARDAN   AÇIK 
   KONTENJAN TAMAMLANANA KADAR 
  

3. ÖN KAYIT DÖNEMİ 08 TEMMUZ  PAZARTESİ 
   SAAT   09.00   -   17.00   ARASI   ÖNKAYITLARIN 

   TAMAMLANMASI  VE  ÖN  KAYIT  LİSTESİNİN  SAAT 

   20.00 İTİBARİYLE İLAN EDİLMESİ 

3. KESİN KAYIT DÖNEMİ 09 TEMMUZ SALI 
   09.00-15.00 ARASI ASİL LİSTE KESİN KAYIT 
   15.00  İTİBARİYLE  YEDEK  LİSTE  KESİN  KAYIT 

   OKULDA   OLUP,   PUANI   TUTANLARDAN   AÇIK 

   KONTENJAN TAMAMLANANA KADAR 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 10 TEMMUZ  ÇARŞAMBA 
  

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 11 TEMMUZ  PERŞEMBE 
  

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 12 TEMMUZ  CUMA   


 TABAN PUAN İLANI İLE OKULUN ÖN KAYIT DÖNEMİ BAŞLAR.  
 YEDEK LİSTE KESİN KAYITLARINDA KAPILAR KAPANDIKTAN SONRA OKULDA İŞLEME DEVAM EDENLERİN KAYIT 

İŞLEMLERİNE TAMAMLANA KADAR SAAT GÖZETMEKSİZİN DEVAM EDİLİR.  
  OKULLAR SERBEST KAYIT DÖNEMİNDE, ÖN KAYIT VE KESİN KAYIT SAATLERİNİ İNTERNET SİTELERİNDE BELİRTİR.  

  KAYIT ÇEKME DURUMUNDAN KAYNAKLANAN BOŞ KONTENJANLAR OKULLARIN İNTERNET SİTELERİNDE ANLIK 
İLAN EDİLİR. 

 KAYIT İŞLEMİNİN KESİNLEŞMESİ İÇİN ÖĞRENCİNİN RESMİ LİSELERE TERCİH YAPMAMASI GEREKMEKTEDİR.  
 MSP İLE ÖĞRENCİ ALACAK, BU KILAVUZ VE TAKVİME UYARAK KAYIT İŞLEMİ YAPACAK OKULLARIN LİSTESİ EKTE 

YER ALMAKTADIR.  
 ELEKTRONİK ORTAMDA ÖN KAYITLAR HAFTA SONU DA DEVAM EDEBİLİR. 

 

Okulun Hazırlık sınıfı kontenjanı 68 dir. 



1. SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN 
MERKEZİ SINAV 

 
8. SINIF 

 

Bakanlığımızca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Merkezi Sınav 01 Haziran 2019 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Okula öğrenci kayıt kabul işlemleri, taban puan ilanı ve ön 
kayıt-kesin kayıt yoluyla yapılır. 

 
 

2. OKULA BAŞVURU ŞARTLARI 
 

Adayın yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 
yapılan 8. sınıf Merkezi sınavına girmiş olma şartı aranır. 

 
Okulun açıkladığı taban puan ve üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir. 

 
3. MSP (Merkezi Sınav Puanı) 

 
(Okullar onaylı kurum yönetmeliklerinde yer alan maddeye istinaden kayıt 
şartlarını belirtirler.) 

 
Herhangi bir dönemde; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından puanların değiştirilmesi 
durumunda, yerleştirmelerde e-okul sisteminde yayınlanan son puanlar geçerli 
olacaktır. 

 

4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR 
 

4.1. Kayıt kabullerde öğrenci velileri, fotoğraflı kimlik ve e-okul sistemine giriş için 
gerekli belgeleri ibraz edeceklerdir. 

 
4.2. Ön kayıtlar, elektronik ortamda veya bizzat okula giderek yapılabilir. 

 
4.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla: 

 
(Her okul kurum yönetmeliğinin kayıt-kabul maddesinde yer alan esaslara 
göre eşitlik durumunda izleyeceği yolu belirler). 

 
4.4. Kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebeple; okul eğitim öğretim yılına başlamadan 
önce veya sonra kaydını alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin “Ücretlerin iadesi” maddesi hükümlerine göre yapılır. 

 
Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt 
dönemindeyse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır. 

 
Kesin kayıt yapıldıktan sonra bir özel okuldan ayrılan adaylar, daha sonra aynı özel 
okula başvuruda bulunamazlar. (Açık kontenjan bulunması halinde resmî okullara kayıt 
yaptırıp sonradan geri dönen öğrenciler bu kapsam dışındadırlar.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İ. Ön Kayıt / Kayıt Dönemi: 
 

a. Taban puan ilan tarihi: 25 Haziran 2019 Salı saat 17.00 itibariyle. 
 

b. Adayların, okul tarafından belirlenen taban puana göre ön kayıt işlemleri 1 
Temmuz 2019 saat 17.00'de tamamlanacaktır. 

 
c. Okul kayıt-kabul komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 01 Temmuz 2019 
tarihinde saat 20.00’den itibaren web sitesinde ilan edecektir. Okullar doğrudan 
veya elektronik ortamda ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin adı ve 
soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması konusunda izin alacaktır. 

 

d. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 02 
Temmuz 2019 tarihinde saat 17.00’ye kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan 
fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, I. Ön 
Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir. 02 Temmuz 2019 tarihinde 17.00 itibarıyla açık 
kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. 

 

e. 3 Temmuz 2019 tarihinde saat tam 09.00’da okulda hazır bulunan ve okulun ön 
kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin sıralamaları 
en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralanarak, isim okunarak 
ve/veya hazır bulunan velilerin imzaları alınarak yedek kayıt listesi yapılır ve kayıt 
işlemine devam edilir. Gün içinde açık kontenjanın artması halinde, bu yeni 
kontenjan kayıtlara yansıtılır. 

 

f. Okul kayıt kabul komisyonu, 03 Temmuz 2019 tarihinde saat 17.00 itibariyle kayıt 
durumunu inceleyerek saat 20.00’ye kadar sonraki ön kayıt dönemi için yeni taban 
puanını ve varsa açık kontenjanını web sitesinde ilan edecektir. 

 

 

İİ. Ön Kayıt / Kayıt Dönemi: 
 

a. II. Ön kayıt, 4 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır. Okul, II. ön kayıt dönemi için 
taban puanını 03 Temmuz 2019 tarihinde saat 20.00 de velilere duyuracak ve web 
sitesinde ilan edecektir. 

 
b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 04 Temmuz 2019 tarihinde 
okula başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak 
adayların puanı, okulun ilan ettiği taban puana eşit veya üzerinde olmalıdır. Ön 
kayıt işlemleri saat 17.00'de tamamlanacaktır. 

 
c. Okul kayıt-kabul komisyonu, hazırladığı ön kayıt listesini 04 Temmuz 2019 günü 
en geç saat 20.00’de okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web 
sitesinde ilan edecektir. Okullar doğrudan veya elektronik ortamda ön kayıt yapan 
öğrenci velilerinden, öğrencinin adının web sitesinde yayınlanacak listede yer 
alması konusunda izin alacaktır. 

 
d. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 05 
Temmuz 2019 tarihinde saat 15.00’e kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan 
fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, II. Ön 
Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir. 

 

05 Temmuz 2019 tarihinde saat tam 15.00’te okulda hazır bulunan ve okulun ön 
kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin sıralamaları 
yapılır, en yüksek puandan en düşük puana doğru isim okunarak ve/veya hazır 
bulunan velilerden imza alınarak yedek kayıt listesi oluşturulur ve kayıt işlemine 
devam edilir. Açık kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara 
yansıtılır. 

 



e. Okul, 05 Temmuz 2019 tarihi en geç saat 20.00’de kayıt durumunu inceleyerek 
sonraki kayıt dönemi için açık kontenjanını ve yeni taban puanını web sitesinde ilan 
edecektir. 

İİİ. Ön Kayıt / Kayıt Dönemi: 
 

a. III. Ön kayıt, 8 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır. Okul, III. ön kayıt dönemi 
için taban puanını 05 Temmuz 2019 tarihinde saat 20.00 de velilere duyuracak 
ve web sitesinde ilan edecektir. 

 
b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 08 Temmuz 2019 
tarihinde okula başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt 
yaptıracak adayların puanı, okulun ilan ettiği taban puana eşit veya üzerinde 
olmalıdır. Ön kayıt işlemleri saat 17.00'de tamamlanacaktır. 

 
c. Okul kayıt-kabul komisyonu, hazırladığı ön kayıt listesini 08 Temmuz 2019 
günü en geç saat 20.00’de okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web 
sitesinde ilan edecektir. Okullar doğrudan veya elektronik ortamda ön kayıt 
yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin adının web sitesinde yayınlanacak listede 
yer alması konusunda izin alacaktır. 

 
d. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 09 
Temmuz 2019 tarihinde saat 15.00’e kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı 
kazanan fakat belirtilen saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu 
haklarını, III. Ön Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir. 

 

09 Temmuz 2019 tarihinde saat tam 15.00’te okulda hazır bulunan ve okulun ön 
kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin 
sıralamaları yapılır, en yüksek puandan en düşük puana doğru isim okunarak 
ve/veya hazır bulunan velilerden imza alınarak yedek kayıt listesi oluşturulur ve 
kayıt işlemine devam edilir. Açık kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan 
kayıtlara yansıtılır. 

 

e. Okul, 09 Temmuz 2019 tarihi en geç saat 20.00’de kayıt durumunu 
inceleyerek sonraki kayıt dönemi için açık kontenjanını ve yeni taban puanını 
web sitesinde ilan edecektir. 

 

Serbest Kayıt Dönemi: 
 

Okul, 10 Temmuz 2019, 11 Temmuz 2019 ve 12 Temmuz 2019 tarihlerinde 
yapılacak serbest kayıtlarla ilgili esasları web sitesinde ilan edecektir. 

 

Nakiller: 
 

Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde 
belirtilen koşullarla ve web sitesinde ilan edilen bilgiler çerçevesinde yapılır. 

 

 

Açıklamalar: 
 

a. Okulun taban puanı, her dönem için Kayıt Kabul Komisyonunca yeniden tespit ve ilan 
edilecektir. 

 

b. Okul, bu kılavuzda belirtilen Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, 
puan düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir. 

 


