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……………….VALİLİĞİNE
(Millî Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:

a) 28.05.2008 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09.01.01.379/4912 sayılı Genelge (2008/37),
b) Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği.

2008–2009 Eğitim-Öğretim Yılı’nda tüm illerimizde sınavsız öğrenci alan ortaöğretim
kurumlarının 9’uncu sınıflarına yeni öğrenci kayıtlarının, e-kayıt sistemi ile elektronik
ortamda yapılacağı İlgi (a) Genelge ile duyurulmuştur.
Bu uygulamayla öğrencilerin, velilerinin ikamet adreslerine en yakın ortaöğretim
kurumlarına yerleştirilmesi esas alınarak, ortaöğretim kurumlarının eğitim-öğretim kalitesinin
yükseltilmesi, okul kayıt bölgesinin ve öğrenci kontenjan tespitlerinin daha sağlıklı yapılması,
veli ve öğrencilerin kendi semtlerindeki okulları sahiplenmesi, ulaşımda zaman tasarrufunun
sağlanması, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere daha fazla zaman ayrılabilmesi
amaçlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardan OKS ile öğrenci alan Anadolu türü okulların
haricindeki Ticaret Meslek Lisesi, Çok Programlı Lise ile Mesleki ve Teknik Eğitim
Merkezlerinin 9’uncu sınıflarına yeni kaydolacak öğrenci kayıtları İlgi (a) Genelge esaslarına
göre yapılacaktır.
2008–2009 Eğitim-Öğretim Yılı’nda OKS ile öğrenci alan Anadolu türü
okullarımızdaki öğrenci kayıtları, 2008 OKS Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu ile buradaki
takvime göre gerçekleştirilmektedir. Anadolu türü okullarımızda 2008 OKS I. ve II.
yerleştirme ile tercihinde yükselme sonrasında açık kontenjanlara, başvuru şartlarını taşıyan
adaylardan isteyenlerin sınava girip girmediğine bakılmaksızın İlgi (b) Mesleki ve Teknik
Eğitim Yönetmeliği’nin 49. maddesine göre işlem yapılarak ön kayıtla öğrenci alınacaktır.
Büyük önder Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak, hatta bu
seviyenin üzerine çıkmak yolunda, hızla gelişmekte olan ülkemizde eğitim, bilhassa mesleki
eğitim, kalkınmanın en etkili araçlarından biri olarak kabul edilmiş ve bu alanda oldukça
büyük yatırımlar yapılmıştır.
Günümüzde en fazla insan gücünün istihdam edildiği Hizmet Sektörü içerisindeki
ticaret, turizm, iletişim ve adalet alanlarının ülke kalkınmasında önemli bir yeri vardır.
Sektörün bu alanlardaki nitelikli insan gücü ise ağırlıklı olarak Genel Müdürlüğümüze bağlı
okul ve kurumlarda yetiştirilmektedir.
Genel Müdürlüğümüze bağlı okullara öğrenci kayıt kabullerinde okul yönetimlerince
velilere ve öğrencilere en iyi hizmetin götürülebilmesi için aşağıdaki açıklamaların
yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
- Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda belirtilen amaçların
gerçekleştirilebilmesi ve arzu edilen eğitim-öğretim ortamlarının oluşturulabilmesi için bu
konuda gerekli olan tüm önlemler her kademede alınacaktır.
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- OKS ile öğrenci alan Anadolu türü okulların haricindeki Ticaret Meslek Lisesi, Çok
Programlı Lise ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri’nin 9’uncu sınıflarına yeni
kaydolacak öğrenci kayıtları İlgi (a) Genelge esaslarına göre yapılacak olup, bu kapsamda İlgi
(a) Genelge’de de belirtildiği üzere meslek liselerine kayıtlarda bölge sınırlamasının olmadığı
ve özellikle herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğrencilerin mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarına yönlendirilerek gerektiğinde bu okullarda ikili öğretim yapılacağı, mazeretleri
nedeniyle kayıtlarını yaptıramayan öğrencilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi dâhil
belirtilen hükümlere uyularak gerekleri titizlikle yerine getirilecektir.
- İlgi (a) Genelge kapsamındaki Ticaret Meslek Liseleri, Çok Programlı Lise ile
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine 2008–2009 Eğitim-Öğretim Yılı’nda yeni
kaydolacak öğrencilerle ilgili olarak daha önceden belirlenen öğrenci sayıları, bir kere daha
gözden geçirilerek geçmiş yıllara oranla okullarına alınabilecek azami öğrenci sayıları
yeniden belirlenecek, tekli öğretim yapan okullarımız ikili öğretime geçerek bu okullara kayıt
için gelen hiçbir öğrenci geri çevrilmeden kayıt-kabul işlemleri yapılacaktır.
- Tüm tedbirlere rağmen kayıt-kabulleri yapılamayacak durumdaki başvurular için ise
gerekli yönlendirmelerde bulunulacaktır.
- Anadolu türü okullarımızda da belirtilen açıklamalar çerçevesinde 2008 OKS I. ve II.
yerleştirme ile tercihinde yükselme sonrasında açık kontenjanlara başvuru şartlarını taşıyan
adaylardan isteyenlerin sınava girip girmediğine bakılmaksızın, İlgi (b) Mesleki ve Teknik
Eğitim Yönetmeliği’nin 49. maddesine göre ilköğretim okulu diploma notu/puanı esas
alınarak (Diploma puanı bulunmayanların diploma notunun puan çevrilmesi Sınıf Geçme ve
Sınav Yönetmeliği’nin 16. maddesinde belirtilen “Puanların not değeri ve derecesi”
tablosundaki hesaplamalar ile Geçici 5. maddesindeki 5'lik not sistemine göre belirlenen yıl
sonu başarı ortalamaları, 100'lük sisteme çevrilirken yıl sonu başarı ortalamasına 1.00 eklenir
ve çıkan sayı elli bölü üç (50/3) ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak
yürütülür hükmüne göre hesaplanacaktır.) bu kılavuzda belirtilen mülakat/mülakat ve beden
yeterliliği sınav esaslarına göre ilgili okul müdürlüklerince yeniden yapılacak ön kayıtla
öğrenci alımlarının yapılması için gerekli tedbirler alınacaktır.
Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda her kademede gerekli hassasiyetin
gösterilmesi, İlgi (a) Genelgede de belirtildiği üzere öğrenci ve velilerimizden kayıt sırasında
hiçbir surette zorla bağış istenilmemesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Sadettin SABAZ
Bakan a.
Genel Müdür
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