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29,07.2016Sayı : 35401977-2l0-E.8097876
Konu: Nakil ve Geçişler

DAĞITIM YERLERİNE

İıgl : İı vııııi Eğitim Müdürlüğünnn28.07.2016 tarih ve8071,716 sayılı yazısı.

iı lııiııi Eğitim Müdürlüğünün ilgi tarih ve sayılı yazısında Ortaöğretim Genel

Müdürülüğünün 23107120|6 tarih ve 667 Sayıh Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan

Tedbirlere iliştin Kanun Hükmünde Kararname gereğince kapatılan özel okullardaki

öğrencilerin nakil ve geçişlerine ilişkin üst yazısı ekte gönderilmiş olup, il milli eğitim

*tıdtirltıgtı toplantı tutanağı ve başvuru dilekçesİ kurum web sayfası duyurular bölümüne

eklenmiştir.
Buna göre; başvuruların kapatılan okulun bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ögrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonuna yapılması (Akçaabat, Ortahisar, Vakflkebir), iŞ

ve işlemlerin ilgi yazıda betirtilen hususlar doğrultusunda ve web sayfamızda yer alan

toplantı tutanağına göre yapılması gerekmektedir.

Gereğini rica ederim.

Ziya DURMUŞ
İlçe Milli Eğitim Müdürü

EK:
-Yazı (lŞayfa1

Dağıtım:
-Tüm Lise Müdürlüklerine

3üyonla Elektroııik
lıEt lıt İle Ayndır.
ZeJ9r,nJL

Hiiküınet Koııağı Ek Binası 6 1500 Toııyıı/Trabzon
Elcktronik Ağ: tonya.mcb. gtıv.tr

e-posta : ttınya6 l /tr)meb. gov.tr

Ayrıntılı bilgi içinH.ODABAŞ Şb. Müdürü
Emrc REKAI{ McııurTcl: (O 462) 88l24 8l

Faks: (0462) 88l 24 8l

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 237e-dlde-3510-9687-8610 l<oau ile teYit edilebilir,
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TRABZON vaı,irİĞi
iı vrıııı Eğitim Müdürlüğü

DAĞITIM YERLERINE

İlgi : ortaoğretim Genel Müdürülüğünun 2610712016 tarihli ve 83203306- 10.03-E.79517 ||
sayılı yazısı.

Ortaöğretim Genel Müdürülüğinun 23107120|6 tarih ve 667 Sayılı Olağanüstti Hal
Kapsamında Alınan Tedbirlere İliştin Kanun Htikmünde Kararname gereğince kapatılan özel
okullardaki öğrencilerin nakil ve geçişlerine ilişkin yazlsı, il milli eğitim müdürlüğü toplantı

tutanağı ve başvuru dilekçesi ekte gönderilmiştir.

Buna göre; başvuruların kapatılan okulun bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonuna yapılması (Akçaabat, Ortahisar, Vakfıkebir), iş

ve işlemlerin ilgi yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda ve ekte gönderilen toplantı

tutanağına göre yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve öğrenci/veli mağduriyetinin önlenmesi hususunda gereğinin yapılmasını
rica ederim.

Hızır AKTAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürü

Sayı : 65544067 -2|0-F,.80717 16

Konu: Nakil ve Geçişler

Ek:
1-İlgiYazı(2sayfa)
2-Tutanak ( 2 sayfa)

3-Dilekçe ( l adet)

ı
lt

Dağıtım:

Gereği:

Kaymakamlıklara
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

28.07.2016

Bilgi:
Tüm Şube Müdürlüklerine

Hüktimet Konağı Valilik Binası Ayrıntılı bilgi için: şb.Md,G. MEMişK,^^pTAN6ĞLU

Elektronik Ağ: www.trabzon meıt].gov.tr Şef, R, BEKTAŞ Tel: (0 462)2302094-1l31_1109

ç-posta:ortağretiın6l(g)meb.gov.tr Faks: (0462) 2302096

ksorgu.ıneb.gov.tradresindenec55-O382.3e06-a1a9.bcf3koduileteyitedilebilir
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J- e \ vıiıri eĞiriıa BAKANLIĞI
* ., \ğ . * Ortaöğretim GenelMüdürlüğüuWJ
\ı*'-rd'

Sayı : 83203306-10.03-E.7951,7||

Konu : Nakil ve Geçişler

VALİLİĞİNE
(İ1 Milli Eğitim Müdürlüğü)

İıgi :2510712016 tarihli ve 83203306-200-E.7853561 sayılı Bakan onayl.

Özğr ilköğretim ve özel ortaöğretim kurumlarından Bakanlığımıza bağlı resmi

ilköğretim ve ortaöğeritm kurumlarına nakillerle ilgili Bakan Onayı ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yaşar KOÇAK
Bakan a.

Daire Başkanı

Ek: Onay (1 Sayfa)

26.07.2016

Aynntılı bilgi için:E.CÜNAY Eğ.Uzm
Tel: 4l3 26 93

Fakş:418 07 39

Adres: Atatürk Bulvan No:98 Bakanhklar/ANKARA
Elektr<ıırik Ağ: wwrv.nreb.gov.tr

e-posta: iıgm_ıncvzuat@,nrebgov.tr

Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. htş://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden aOb4-c6l d-3b9a-ba3b-b2c9 koou ile teYit edilebilir,
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Sa3,ı : §3iü3.1i}fi-ltU}-§.?S5}56i
Kıınu : Nakil vç fitç:işleı,

.\rlrçıJi : .qliıi.ürk }1 ııİı'nrı $iı; :i},§ [l*hın 1 ı klıı r A l\ K "{i{:\
İ] |clıtrıırıil Jğ: rv§,ıv. iT ]ı}b"*(üy, ır
ı:- Pşştıı: trgırı_ ıuuvnun*:$!ı'!idİü.§,rı'ü ır

?5.ü7.2ü l {ü

&1,"nıılılı htlgi içitı: üf§i (;lll,iAY Pğ, L;zrıı,

i'el: {() 3 l] ı -1l] ]ü'ü1
}:i*ı: lt} 

-1ı]ü4ıt {ı; i{İ

İJ.,\K Aİ{t -ıK \.,ıAK AI{ l NA

İıgı : n} i\titli üğiı.iın tstkaııIığı C}rüıöğrıııiın Kııruınlnn Yü$§ıIııt-ıi*i.
lı) h,{illi Hğitinı Baktntığı Okul Öncesi flğitim şe İlliöİıriJtiı]ı Kilrrınıları Yöııttıııeliği.
c) ].1.fi7.]ül{ı Tilrilı ıe (,(ıl Sı_ı ılı Ulıığeııüslii Hal }.apramında Aiıııan l-edhirlcre İlişkin
Kıınuıı l-|{ihııı tiı:ıdu K arıırıııııııı:_

8nkaıılığımıaı tıağlı resnri r,e örı;[ iiıgün ilkıigrctinı rıe oilııöğretiııı kuruııllorının *ğitiıı ı*
tiğretiııl ile 1-fineiiın uu işİryişinc iiişkin u*ul va esıılat ilE (tı} ı.e {"b} Ytineıırıclik hükiiıni*rine gcıre
r.ürütülıncktedir

İlk*gretim ı,c orıaöğrctiın kunıınlaıı §ruiiındıki ri§rı,nci ıakil ı,ıı g*çişlerinc ilişkin hıııusları
ist tığz k(ııııısıı ilgi {;ı} YineinıeIiğiı ]?-ı$i nçi ı,* ilgi t}ı} Trin*ınıeliğin isı- ll inçi ı,e l] ııci
nraddglerind* yer veri !ıtıi şliı.

Bunrınİıı birlikt* İlgi {tl KlIK gcrcğiııte kııpııılun iizel ilk{iğreıinı r,* özel üürı;ıö*rüjtiııı
İtıırt"ımtıırındaki iiğrtnciIerin resnri {rüitiıı kuı,tıııılıırtnıı guç:iş !,ııpıilırlirrınil 1,(1ncİik diizeıılunre
1,spılmasııııı i htiyaç dutyulnrıışlur.

8u ntdcnlc kıpııtılaıı ıiz-cl ilkOğretiııı vç iizc1 ıııtat}ğruıinı kuruırıiırıntlaki ılğrcııçiitriıı
İü]l5-]ül S eğitinı ı'e ö§utim 1,ılı iic sınırlı tıimak üzı,rc }ü L;..liil ii) l S tşrihinş katlıııı

l, Reşıııi illıokul, ıırrgrrkııbinıııııı-hııip ıırtıışkullarına şşmek isıcyen öğtntilı,ıri* nı&il|*ri"
vclisiuin bışr'ünısu tizerine rılıısııl adres şeri tşbanıııdaki ş*rlcşinr ycri adrıx tıilgileri esş alrnıır*k,

İ. l{,esnıi ıırlati$etiın kıırıınılırını güçıııük istcl,cıı iiğrcncilcriı,ı ııııkiliııri. ıııkil oIunar:tk
ııkulırn ııthaıı trıııtıı şariıilı t{ıştınık kıyıİırlı ııtırırıiıİ nıkİl şLırtxiııdeki b*ş koııtırıriııntarı *tkilçıııcdçn
ıçık kontunjaü şartı artırımttksızın ilgi la) Yiıııetnı*lik hiikiiııılşri çı:rçcvıısiııde iı}nı tiır örtaö*rL-tııtl
kurumlannu. nıkil gilıı:ıık isledlgl 1,ı:rin ilıilç:* ı:lğreırci ,yıırl*ştinııt ı,t ııukil koırrisyırıııı [ırıfındın,

e-Olı:ul şixtşmi üııırinıJ*n ığıı-ıaüs hııglı nIrırıık§ı^uın yupıhrııııının uygııı} olıı;ığı
dcğcrleudirilnıckıçd ir.

.lVlaİıııılarınız(Jff uygun giiriiiıiüğii lakdirde (izcl ilhögrctiııı ve özcl tırtaöğretiın kunımlarıncisn
i}akulığıınıııı bağtı r*ıııti iikögrttiııı \,ü or{ııöğrğtiırı kunıınlıınnş nakillerinin yukarıdeki ırçıklııınatru
doğrultuııında yap ıl nıusı hıııııısunu tıi urlırı nızş a rz ederi nı.

§ruan'lültx
fiçn*l Müdiir

Ul,gun gfırüşlı: arz etleriııı-

Yuşuf TEKİN
[.tüsıcşıır

oİ-UR
35,ü7.2ül{i

İşmet YlLL{AZ
i}ahıın
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Velisi bulunduğum aşağıda kimlik bilgileri yazılı 23107/2016 tarih ve 667 Sayılı
Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İllşkin Kanun Htikmünde Kararname
gereğince kapatılan okulda kaydı bulunan
adlı öğrencimin naklinin aşağıda belirtilen
....l..,12016

tercihler doğrultusunda yapılmasnl arz ederim.

Velinin
Adı Soyadı:
imzası:

vELi iı,nrişiıvı gircirBni

Adres:

Telefon:

öĞnnNciNiN TERCİHLER

Adı Soyadı:
l.Tercih

T.C. KimlikNo:
2.Tercih

TEOG Puanı:
3.Tercih

Sınıfı:
4.Tercih

Kaydının
Bulunduğu Okul: 5.Tercih


