
AÇIKLAMALAR 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükmü gereği temel liselerin faaliyetleri 

2018-2019 eğitim öğretim yılı bitiminde sona erecektir. Temel lise öğrencilerinin nakilleri resmî 

veya özel ortaöğretim kurumlarına 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de 

yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri 

doğrultusunda aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yapılır: 

1. 2018-2019 ders yılı sonu itibariyle temel liselere yeni kayıt ve nakil kabul işlemi yapılmaz. 

2. 2018-2019 ders yılı sonu itibariyle e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma işlemleri 

tamamlandıktan sonra 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfa devam edecek 

öğrencilerin nakilleri okul idarecileri tarafından 30 Ağustos 2019 tarihine kadar yapılır.  

  

3. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 9 ve 10’uncu sınıfa devam edecek temel lise öğrencilerinin 

nakilleri, bu liseye girişi ve naklen geldiği okul türüne bakılmaksızın, resmî veya özel meslekî ve 

teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi ve resmî veya özel Anadolu lisesine yapılır.  

4. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 11’inci sınıfa devam edecek temel lise öğrencilerinin 

nakilleri, bu liseye girişine ve naklen geldiği kurum türüne bakılmaksızın, Millî Eğitim 

Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda resmî veya özel 

Anadolu liselerine yapılır.  Bu nakilde; öğrencilerin 10’uncu sınıfta aldığı dersler nakil gittiği 

okulun dersleriyle 10’uncu sınıf seviyesinde karşılaştırılır ve 10’uncu sınıf derslerinden eksik 

veya sorumlu olunan derslerin ilgili mevzuat gereği tamamlanması sağlanır. Temel lisede almış 

olduğu 9’uncu sınıf dersleri ile bu derslerin notları ve yıl sonu başarı puanları olduğu gibi kalır. 

9’uncu sınıf için karşılaştırma yapılmaz ancak Anadolu liselerinin 9’uncu sınıfında yer alan 

derslerden nakil geldiği okulda sorumluluğu varsa bu sorumluluk devam ettirilerek nakilleri 

yapılır. 

5. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 12’nci sınıfa devam edecek temel lise öğrencilerinin 

nakilleri, bu liseye girişine ve naklen geldiği kurum türüne bakılmaksızın, Millî Eğitim 

Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda resmî veya özel 

Anadolu liselerine yapılır.  Bu nakilde; öğrencilerin 11’inci sınıfta aldığı dersler nakil gittiği 

okulun dersleriyle 11’inci sınıf seviyesinde karşılaştırılır ve 11’inci sınıf derslerinden eksik veya 

sorumlu olunan derslerin ilgili mevzuat gereği tamamlanması sağlanır. Temel lisede almış 

olduğu 9 ve 10’uncu sınıf dersleri ile bu derslerin notları ve yıl sonu başarı puanları olduğu gibi 

kalır. 9 ve 10’uncu sınıf için karşılaştırma yapılmaz ancak Anadolu liselerinin 9 ve 10’uncu 

sınıfında yer alan derslerden nakil geldiği okulda sorumluluğu varsa bu sorumluluk devam 

ettirilerek nakilleri yapılır.  

6. Yukarıda belirtilen hususlar, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonu itibariyle kapanan temel 

liselerin öğrenci nakillerinde uygulanır; sonraki nakillerde ise Millî Eğitim Bakanlığı 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin nakil ve sorumlulukla ilgili hükümleri uygulanır. 

 


