
ADAY ÖĞRENCİLERİMİZİN VE VELİLERİNİN DİKKATİNE  

 Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan okulların başvuru-tercih, yetenek sınavı, yerleştirme ve kayıt süreci 

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme işlemleri başlamadan önce tamamlanacaktır. Bu okullara 

kesin kaydı yapılan adaylar diğer okul türlerini tercih edemeyecektir. Ancak, adaylar Yetenek Sınavı 

sonucuna göre kayıtlı olduğu okuldaki kaydını iptal ettirmesi durumunda diğer okul türleri için tercih 

yapabileceklerdir. MEB 8383 Mobil Bilgi Servisi üyelerine, Yetenek Sınavı süreçlerinde Kısa Mesaj 

Servisi (SMS) ile de bilgilendirme yapılabilecektir. e-Okul Sisteminde kayıtlı kronik hastalığı bulunan 

adayların sağlık durumlarının ilgili alana uygun olduğunu Yetenek Sınavı öncesinde alınan güncel sağlık 

kurulu raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu raporun usulüne uygun yenilenmesinden 

öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Yönetmelik hükümlerine göre bu okullarda boş kontenjan bulunması 

halinde eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak Yetenek Sınavının planlanabilmesi için sınav 

haftası ile 2 (iki) hafta öncesinde nakil ve geçişler e-Okul Sisteminde kapatılır 

 2. OKUL TANITIMLARI : Okullar ve Yetenek Sınavı hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar ve velilerini 

bilgilendirmek için okulun internet sayfasında;  

1. “Aday Öğrenci” bölümü açılarak Yetenek Sınavıyla ilgili tüm bilgiler, 

 2. Yetenek Sınavı ve Kılavuzla ilgili bilgilendirmeler,  

3. Okul tanıtımı için hazırlanmış videolar,  

4. Adayların Yetenek Sınavıyla ilgili bilgi alabilecekleri iletişim numaraları, Güzel sanatlar liseleri, spor 

liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan 

Anadolu imam hatip liselerinde bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30’dur. Ancak sınıf tekrar edenler, 

yargı kararına bağlı gelenler ile Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri 

yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci sayısı 36’yı geçemez.  

6. BAŞVURU İŞLEMLERİ : Yetenek Sınavına girmek için başvurular Çalışma Takviminde belirtilen tarihler 

arasında veli tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten 

başvuru yapamayan veliler EK-1 Formu doldurup imzalı olarak sınavına girmek istediği okul 

müdürlüklerinden birine başvuruda bulunması halinde veli adına okul müdürlüğünce öğrencinin 

bireysel başvurusu yapılabilecektir. Başvuru sırasında;  Adaylar Yetenek Sınavına girmek için okul türü 

ve alan farklılığına bakılmaksızın (güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, geleneksel ve çağdaş 

görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liseleri) en fazla 3 (üç) tercihte 

bulunabilecektir. Bu tercihler aynı okulun farklı alanları olabileceği gibi birden fazla okulda aynı veya 

farklı alanlar da olabilecektir.  

 b Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli 

“Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu 

Raporu” ya da “ÇÖZGER” sahibi adaylar Yetenek Sınavına belgeleriyle birlikte geleceklerdir. ÇÖZGER 

sahibi adaylar başvuru tarihleri arasında MERNİS sisteminde kayıtlı ikamet adreslerinin bulunduğu 

ildeki okulları tercih edeceklerdir. Söz konusu adaylar belgelerini Yetenek Sınavı öncesinde gerekli 

tedbirlerin alınması amacıyla tercih ettikleri okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir 



c) Adaylar, Yetenek Sınavına girmelerine engel teşkil edebilecek bir sağlık sorunlarının olup olmadığını 

başvuru sırasında mutlaka bildirecektir. Bildirilmeyen sağlık sorunları ile ilgili sorumluluk öğrenci 

velisine aittir.  

 Kronik hastalığı bulunan adayların sağlık durumlarını ilgili alana uygun olduğuna dair sağlık kurulu 

raporu ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu raporun usulüne uygun olarak yenilenmesi öğrenci 

velisinin sorumluluğundadır.  

e) E-OKULDAN BAŞVURU YAPAN VELİLERİMİZ SINAVIN BAŞLAYACAĞI 02.07.2021 TARİHİNE 

KADAR ÖĞRENCİNİN VAR İSE ÇÖZGER RAPORUNU  , MEZUN OLUNAN ORTAOKULDAN 

ALINACAK OLAN ÖĞRENİM BELGESİ, 1 ADET FOTOĞRAF VE KİMLİK FOTOKOPİSİNİ TESLİM 

ETMEK ZORUNDADIR. BU İŞLEM ÖĞRENCİNİN VELİSİ TARAFINDAN BELİRTİLEN SÜRE ZARFINDA 

TAMAMLANACAKTIR. 

 

7. SINAV GİRİŞ YERİ BELGESİ: .  

Başvuru süreci tamamlandığında okul müdürlükleri; e-Okul Sisteminde oluşturulan randevu 

programına göre başvuru yapan adayların sınav tarihi ve saati bilgilerini her aday için ayrı ayrı 

belirleyerek gireceklerdir. Adaylar, e-Okul Sistemine Çalışma Takviminde belirtilen tarihte sınava 

girecekleri okuldaki Yetenek Sınavı tarihi ve saatini öğreneceklerdir (EK-2). 3 (üç) farklı okul/alan ya da 

aynı okul bünyesinde en fazla 3 ( üç) alan için Yetenek Sınavına başvuru yapan adayların sınav tarihleri 

e-Okul Sistemi tarafından farklı günlerde olacak şekilde düzenleme yapılarak adaylarca e-Okul Başvuru 

İşlemleri ekranından “Sınavı Giriş Belgesi” alınacaktır.  

Söz konusu belgenin alınamaması halinde sınav gününe ait “Sınav Giriş Belgesi” ilgili okul 

müdürlüğünce de verilebilecektir. Adaylar e-Okul Sisteminde kendileri için oluşturulan randevu tarihi 

ve saatinde Yetenek Sınavına girmek zorundadırlar. Ancak, mücbir sebebini (yakınlarından birisinin 

ölümü, kaza geçirme, hastalık … vb.) belgelendirenler okul müdürlüğünce sınav tarihleri süresince 

değerlendirilebilecektir.  

8. SINAV KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI Okul müdürünün başkanlığında sorumluluk sınavları 

esaslarına göre oluşturulacak komisyonlarda;  İlgili okulun 4 (dört) alan öğretmeni, il/ilçe millî eğitim 

müdürlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan 2 (iki) alan öğretmeni ile alan uzmanı en az 1 (bir) 

öğretim üyesi / öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi yer alabilecektir. Alan uzmanı öğretim üyesi 

/ öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi bulunamadığı durumlarda il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 

1 (bir) alan öğretmeni daha görevlendirilebilecektir 

İhtiyaç duyulması durumunda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak olanların değerlendirilmesi için 1 (bir) rehberlik veya 

özel eğitim branş öğretmeni görevlendirmesi de yapılabilecektir.  

İhtiyaç duyulması hâlinde komisyonlara yardımcı olmak üzere değerlendirmeye katılmamak kaydıyla 

en fazla 10 (on) gözetmen öğretmen daha görevlendirilebilecektir. 

 



9. YETENEK SINAVININ UYGULANMASI  

 Adaylar, e-Okul Sisteminden öğrendikleri tarih ve saatte Yetenek Sınavına gireceklerdir.  

Güzel sanatlar liseleri için Yetenek Sınavına girecek adaylar, ortak kullanımdan dolayı risk 

oluşturabilecek malzemeleri (35x50 ebadında duralit, B2B kalem, kalemtıraş, yumuşak ve iz bırakmaz 

silgi, en az 4 adet resim kağıdı kıskacı) kendilerinin getirmesi gerekmektedir.  

Ancak okul yönetimi gerekli hallerde bu malzemeleri kendileri de temin edebilir gerekli duyuru okulda 

yapılacaktır. Okul yönetimi bu konu ile ilgili ayrıca bir karar alma durumunda kalınırsa web sitesinden 

duyuru yapılacaktır. 

Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak, geçerli “Engelli 

Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” 

ya da “ÇÖZGER” sahibi adaylar bu Kılavuzda belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında 

beceri/Yetenek Sınavına alınarak sıralama yapılacaktır.  

Okul müdürlükleri Yetenek Sınavına gelen adaylara, kesin kayıt hakkı kazanmaları durumunda kayıt için 

gerekli olan belgelerle ilgili bilgilendirme yapacaktır. Adaylardan istenen bilgi ve belgelerin kesin kayıt 

için geldiklerinde getirilmemesi durumunda kesin kayıtları yapılmayacaktır. Yetenek Sınavları 

tamamlandıktan sonra okul müdürlüklerince öğrencilerin Yetenek Sınavından elde ettikleri puanlar 

Çalışma Programında belirtilen süre içinde e-Okul Sistemine işlenecektir.  

10. BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Değerlendirmeler, bölümler bazında Sınav Değerlendirme 

Ölçütlerine Ait Çizelgeler (Ek- 3, 4, 5, 6 ve 7) ile Sınav Değerlendirme Çizelgeleri (Ek- 8, 9, 10, 11) 

doğrultusunda yapılacaktır  

Yetenek Sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacaktır ve Yerleştirme Puanı (YP) 

hesaplanacaktır.  

11. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ  Yetenek Sınavı Puanının %70’i ve OBP’ nin %30’ unu toplamak suretiyle 

elde edilecek Yerleştirme Puanı merkezi olarak 100 (yüz) puan üzerinden hesaplanacaktır. En yüksek 

YP puanından aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar aday 

yerleştirilerek kayıt hakkı kazanacaktır. 

Bakanlıkça yapılacak merkezi yerleştirme işleminde, aday Yetenek Sınavına girdiği okul/okullardan 

birisine yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanamayan adaylar daha sonra Ek Yerleştirme için en fazla 5 

(beş) okul için tercihte bulunabilecektir. 

 İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı 

kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak adayların, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve 

ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” 

doğrultusunda engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili 

hükümleri çerçevesinde her bir şubede 2 (iki) adayı geçmeyecek şekilde mevcut kontenjana dahil 

edilmeden merkezi olarak yerleştirilecektir.  

12. SONUÇLARIN İLANI Merkezi olarak yapılacak yerleştirme işleminden sonra kayıt hakkı kazanan 

adaylar Çalışma Takviminde belirtilen tarihte e-Okul Sisteminden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir 

bildirim yapılmayacaktır.  



13. KAYITLARIN YAPILMASI Merkezi Yerleştirme sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylar, okul 

müdürlüklerince kendilerinden istenen belgelerle birlikte kayıt yaptıracakları okula gelerek Çalışma 

Takviminde belirtilen süre içinde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır. Süresi içinde kesin kaydını 

yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek, bu suretle boşalan kontenjanlar EK Yerleştirmede 

değerlendirilecektir.   Kesin kayıt işlemleri okul müdürlüklerince mutlaka e-Okul Sisteminde 

yapılacaktır. Bilgileri işlenmeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybedeceklerdir.  

Adaylar kesin kayıtlarının yapılıp yapılmadığını e-Okul Sisteminden takip edebileceklerdir. Yetenek 

Sınavı sonucunda kesin kayıtlarını yaptıran adaylar Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme İşlemleri 

sırasında tercih yapamayacaklardır. Ancak haklarından vazgeçerek tercih yapmak istemeleri 

durumunda kayıt yaptırdıkları okula başvurarak kayıtlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir. 

14. EK YERLEŞTİRME Kayıtlar yapıldıktan sonra kesin kaydını yaptırmayan, kayıt yaptırdığı halde 

vazgeçerek iptal ettiren, e-Okul Sistemine kaydı işlenmeyen, yeterli başvuru olmamasından dolayı 

kontenjanı dolmayan okullarda boş kalan kontenjanlar için Çalışma Takviminde bildirilen tarihlerde Ek 

Yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. 

Yetenek Sınavı sonucunda bir okula kayıt yaptıran adaylar ek yerleştirme için başvuru yapamayacaktır. 

Ek yerleştirme için en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. 

 14.1. Boş Kontenjanların İlanı Boş kalan kontenjanlar e-Okul Sisteminde Çalışma Takviminde bildirilen 

tarihlerde ilan edilecektir.  

14.2. Boş Kontenjanlar İçin Tercihlerin Alınması Herhangi bir okula yerleşemeyen ve Yetenek Sınavında 

başarılı olan adaylar istemeleri halinde yeniden Yetenek Sınavına girmeden mevcut puanlarıyla boş 

kontenjanı olan aynı türdeki diğer okullar için en fazla 5 (beş) tercih yapabileceklerdir. 14.3. Boş 

Kontenjanlara Yerleştirme ve Sonuçlarının İlanı Adaylar yaptıkları tercihler doğrultusunda boş 

kontenjanlara yerleştirilirken, öncelikli olarak Yetenek Sınavına girdiği okullardaki boş kontenjanlara, 

bu okullarda boş kontenjan olmaması durumunda YP ve tercih sıralarına göre diğer okullara merkezi 

olarak yerleştirilecektir. Kayıt hakkı kazanan adaylara sonuçlar, e-Okul Sisteminden Çalışma Takviminde 

belirtilen tarihte ilan edilecektir.  

14.4. Boş Kontenjanlara Kayıt Adaylar Çalışma Takviminde belirtilen sürede ilgili okul müdürlüğüne 

başvuru yaparak kayıtlarını yaptıracak ve kayıt yaptıranların bilgileri e-Okul Sisteme işlenecektir. Süresi 

içerisinde kayıtlarını yaptırmayan adaylar haklarını kaybedecektir  

NAKİL YOLUYLA GEÇİŞ  Yönetmeliğin 39 uncu maddesine göre Yetenek Sınavı ile öğrenci alınan okullara 

kendi türlerinden sadece aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. 

Üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile özel 

ortaöğretim kurumlarından da nakil ve geçiş yapılabilir. Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile 

geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, mûsikî ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip 

liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde, sadece diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9 ve 10 

uncu sınıflarından bu Kılavuzda belirtilen esaslara göre eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak 

Yetenek Sınavı ile öğrenci geçişi yapılabilir. Yapılacak Yetenek Sınavı başvuruları ilgili okul müdürlükleri 

tarafından yürütülür. Bu okullarda eylül ve ekim aylarının son haftasında yapılacak Yetenek Sınavının 

planlanabilmesi için sınav haftası ile 2 (iki) hafta öncesinde nakil ve geçişler e-Okul Sisteminde kapatılır. 

Başvuran adayların Yetenek Sınavı puanı bulunması durumunda tekrar Yetenek Sınavı yapılmaz. Ancak 

puanını yükseltmek isteyen ya da daha önceden puanı olmayan adaylar için Yetenek Sınavı yapılabilir. 



 

YETENEK SINAVLARI YAPILIRKEN OKUL YÖNETİMİNCE ALINACAK ÖNLEMLER 

1- Adayların sınav giriş yeri belgelerinde yazan tarih ve saatte okula alınmaları sağlanacaktır. 

 

2-  Yetenek Sınavıyla ilgili bilgilenmek isteyen veliler için işlem bürosunun yakınında hazırlanacak 

bir sınıfta görevli personel (okul yöneticisi, öğretmen, rehber öğretmen) tarafından detaylı 

bilgilendirme yapılacaktır. 

3-  Yetenek Sınavı işlemlerini yürütmek üzere okulun giriş katında bir büro oluşturulacak ve 

“Yetenek Sınavı İşlemleri Bürosu” olduğu en az A4 büyüklüğünde bir kâğıda yazılarak 

görülebilecek yerlere asılacaktır. 

4-  Yetenek Sınavı İşlemleri Bürosu’na veli ve/veya adayların ulaşması için yazılı yönlendirme 

yapılacak, imkânlar var ise okul girişinden itibaren yönlendirme işlemi için personel de 

görevlendirilecektir. 

5-  Veli ve/veya adaylar sosyal mesafe dikkate alınarak sıraya geçeceklerdir. Bireysel olarak 

yapılacak sınavlarda sınav salonuna her seferinde 1 (bir) aday alınacak, işlemi tamamlandıktan 

sonra sıradaki aday çağrılacaktır. Grup halinde yapılacak sınavlarda sosyal mesafeye dikkat 

edilerek adaylar arasında en az 1.5-2 metre mesafe bulunmasına dikkat edilecektir. 

6- Özel eğitim ihtiyacı olan tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan/alacak 

adayların geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel 

Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ya da “ÇÖZGER” belgelerini Yetenek Sınavı öncesi teslim 

alınacaktır. 

7- 11- "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol 

Kılavuzu"nda Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31.05.2022 tarihli ve 

50789368 sayılı yazısında da belirtildiği üzere güncellemelerin yansıtılması, lokal seviyede 

ihtiyaç duyulabilecek tedbirlerin il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının kararları doğrultusunda 

süreçlerin yürütülmesi sağlanacaktır. 

8- Öğrencilerin arasında eşitlik olması için kağıt, kalem, silgi gibi sınav malzemeleri okul aile birliği 

ve okul idaresi tarafından temin edilecektir. 

9- Sınava girilecek enstrüman konusunda talebi olan velilerin başvuru döneminde okul idaresine 

bilgi vermesi gerekmektedir. 

10- Yetenek sınavı işlemleri veli ve/veya adayların e-okuldan başvuru yapmasının ardından 

başvurunun tamamlanması için okula gelerek dilekçe doldurulacak ve ortaokul başarı puanını 

gösteren öğrenim belgesi kimlik fotokopisi ile okul idaresine teslim edilecektir 

 

      OKUL YÖNETİMİ 


