
 

 

NAKİL YETERLİLİK SINAVI DUYURUSU 

Nakil işlemleri 10, 11. ve 12. Sınıflar için açılmıştır. Yönetmelik gereği haftalık olarak 

yapılacaktır. Haftanın son iş günü (Cuma günü) nakil kabul onay/red işlemleri yapılacaktır. 

 

Başvuru yapan öğrenciler için önemli bilgiler; 

1) Hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler, okul idaresi ile iletişime geçerek hazırlık sınıfı okuduklarına 

dair belge ve transkript belgelerini en geç Perşembe günü okula teslim etmeleri 

gerekmektedir.  
2) Nakil kabul işleminin kabul edildiği güne kadar belge ibraz etmeyen öğrencilerin nakil talebi 

reddedilir. 

3) Hazırlık sınıfı okumayan öğrenciler Nakil Yeterlilik Sınavına gireceklerdir. Sınav sonucuna göre 

nakil onay/red işlemleri yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 

Nakil Yeterlilik Sınavı için bilgiler; 

1) Sınav, hazırlık sınıfı okumamış öğrenciler için yapılacaktır. 

2) Sınava girebilmek için nakil başvurusunun e-okul ya da e-devlet ortamında yapılmış olması 

gerekmektedir. Nakil başvurusu yapılmayan öğrenci sınava giremez. 

3) Sınav haftanın son iş günü (Cuma günü) yapılacaktır.  

4) Sınava girecek öğrenciler, Cuma günü saat :09:50 de T.C. kimlik kartı, kalem ve silgileri ile 

okulumuzda hazır olmaları gerekmektedir. 

5) İngilizce sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup B2 seviyesinde uygulanacaktır. 

Ayrıca Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı sınavı da uygulanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 

MADDE 38- (3) (Değişik:RG-13/9/2014-29118)  Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan 

edilir. 

(4) (Değişik:RG-1/9/2018-30522) Nakil ve geçiş işlemleri; 

a) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç 

hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere,  yılsonu sınıf 

atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci 

dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır. 

Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş 

gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde 

öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır. 

Özel öğretim kurumlarına geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz. Başvuru, öğrencinin nakil 

şartlarını taşıması hâlinde naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi 

üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi 

üzerinden başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilir. 

Ancak, dönem bitiminden üç hafta önce yapılan başvuruların onay veya ret işlemleri, 

başvuruların bitimini takip eden ilk iş günü çalışma saatleri içinde gerçekleştirilir. 
 

(6) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Nakil şartlarının taşınması durumunda; hazırlık sınıflarından hazırlık 

sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9 uncu sınıflarından 

hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan, içinde bulunulan öğretim yılının ekim ayının son iş 

gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. 

Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler bu Yönetmeliğin nakillerle ilgili 

hükümlerine göre yürütülür. 

7) (Değişik:RG-2/9/2020-31232) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarından 

hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte yeterlilik sınavına bağlı olarak 

nakil yapılır. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler emsallerinin 

bulundukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu Yönetmelik kapsamında nakil başvurularının 

değerlendirildiği gün yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin onay 

işlemleri açık kontenjana ve merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız olanların 

başvuruları ise reddedilir. 

(8) Naklen gidilmek istenilen okulda birinci yabancı dil farklı ise, nakil şartlarının taşınması durumuna 

bağlı olarak, öğrenci velisinin yazılı isteği doğrultusunda yabancı dil değişikliği yapılarak nakil 

gerçekleştirilir. Nakli gerçekleşen öğrencinin yabancı dil seviyesi belirlenir. Okul yönetimi, öğrenci 

velisiyle işbirliği yaparak 31/5/2006 tarihli ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim 

Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve 

uygular. 

(9) (Değişik:RG-14/2/2018-30332)  Bu madde kapsamında yapılan nakil ve geçişlerde;  

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde yaşı küçük 

olana, 

b) Diğer okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda 9 uncu sınıflarda 

sırasıyla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin 

bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana; 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda ise sırasıyla bir 

önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük olana, 

öncelik verilir. 


