
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik Đmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmı tır
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7408 82d2 30b3 9a55 8552 kodu ile yapılabilir.
——————————————————————————————————————————————————
Babı Ali Yoku u Ankara Cad. Cağaloğlu 34417 Đstanbul
Telefon: 0 212 455 04 91 Faks: (0 212) 455 06 67
E-mail: meslekiteknikegitim34@meb.gov.tr

T.C.

ĐSTANBUL VALĐLĐĞĐ
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 45736428/10.06/2176577 23/08/2013

Konu: Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim
Kurumlarına Öğrenci Kayıtları.

................... ĐLÇE MĐLLĐ EĞĐTĐMMÜDÜRLÜĞÜNE

Đlgi : MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 16/08/2013 tarih ve 2105096

sayılı ve 2013/23 No'lu Genelge.

Sınavsız öğrenci alan meslek liseleri ile çok programlı liselere ve imam hatip liselerinin
9. Sınıflarına öğrenci kayıtları ilgi genelgede ayrıntılı olarak açıklandığı ekilde internet
üzerinden e-okul modülünden e-kayıt sistemiyle merkezi olarak gerçekle tirilmektedir. 12
Ağustosta ba layan kayıtlar 29 ağustos 2013 tarihinde son bulacaktır. Bu tarihler arasında
SBS puanıyla bir okula yerle ememi olan tüm öğrenciler kendileri/velileri tarafından eğitim
kurumlarından ya da herhangi bir internet bağlantılı bilgisayardan ön kayıt ba vurularını
yapabileceklerdir.

2 Eylül 2013 tarihinde ba vuranların hangi okulda kayıt hakkı kazandıkları internet
üzerinden http://www. meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Öğrencilerin ilçe ve okullarda olu turulmu kayıt komisyonlarına ön kayıt için müracaat
ettiklerinde, yetkililer tarafından öncelikle;

• Kendilerine eğitim sistemi hakkında genel bilgi,

• Orta öğretimde 9. Sınıfın tüm okul türlerinde ortak müfredatla eğitim yapıldığı,
• 9. Sınıf sonrası belli not ba arısını sağlayanların teknik liseye geçebilecekleri,
• 9. Sınıf sonrası okuduğu okul türünü ve okulunu deği tirebilecekleri,

10. Sınıfta bulunduğu okulun yada il genelinde farklı okulların alanlarını tercih
edebilecekleri ve yerle tirmenin merkezi olarak temel eğitim sonu ve 9. Sınıfın not
ortalamasıyla yapılacağı, konularında ayrıntılı bilgilendirmeler yapılarak her tereddüt ve
endi elerin giderilmesi ve e-okul üzerinden 10 tercih yapmaları sağlanacaktır.

Đlgi genelgede belirtildiği üzere mazeretleri sebebiyle 29 Ağustos 2013 tarihine kadar
aday kayıtlarını yaptıramayan öğrenciler için 19/08/2013 tarih 212826 sayılı Valilik onayıyla;

03-5 Eylül 2013 ilçe kayıt komisyonlarına ba vuru,

06 Eylül 2013 komisyonlarca öğrencilerin yerle tirilmesi,
09 Eylül 2013 sonuçların ilan edilmesi

10-12 Eylül 2013 tarihlerinde okullarda kayıt i lemlerinin tamamlanması eklinde ek
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kayıt takvimi belirlenmi tir.

Yukarıda belirtilen tüm bilgilendirmelere rağmen, ısrarla ortak müfredat olan 9. sınıf
genel lise programını meslek ve imam hatip liseleri haricinde Çok Programlı Lise
bünyesindeki genel lise sınıflarında okumak istediğini beyan edenlerin dilekçeleri alınarak
e ortamdaki http://istanbul.meb.gov.tr/meslekliseleri/ adresindeki ÇPL ön kayıt linkinden
ilçe/okul komisyonu tarafından giri lerinin sağlanması gerekmektedir.

Đl genelinde halen 13 ilçemizde 19 Çok Programlı Lise bulunmaktadır. 26 ilçemizde 29
Çok Programlı Lisenin meslek liseleri bünyesinde açılması bakanlığa teklif edilmi tir.

Öğrenciler istedikleri ilçe veya mesleki ve teknik okullarındaki kayıt komisyonlarınca
ön kayıt i lemlerini yaptırabileceklerdir. Ancak ön kayıtları ve öğrenimleri ikamet ettikleri
ilçedeki okula yapılacaktır. Tüm bu i lemler kayıt hakkını kullanamamı olanlar için
belirlenmi olup kayıtlar 03-12 Eylül 2013 tarihleri arasında tamamlanacaktır.

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasıyla birlikte tüm öğrencilerimizin sorunsuz bir ekilde
orta öğretime kayıtlarının yapılabilmesi için gereken çalı maların titizlikle aksatılmadan
yürütülmesi hususunda gereğini önemle rica ederim.
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