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 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  
 KAYIT TAKVİMİ  

 

 

TABAN PUAN İLANI 17 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE SAAT 17:00 

1.ÖN KAYIT DÖNEMİ 

17 TEMMUZ 2020 - 20 TEMMUZ 2020  

ÖN KAYITLAR 20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ SAAT 
17:00’DE SONA ERECEKTİR. 

ÖN KAYIT LİSTELERİ SAAT 20:00’DE İLAN EDİLECEKTİR.  

1.KESİN KAYIT DÖNEMİ 

21 TEMMUZ 2020 SALI 

KAYITLAR 09:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA KABUL 
EDİLECEKTİR. 

 

 

 

 

 

1.YEDEK LİSTE KESİN KAYIT 
DÖNEMİ 

22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA  

KAYITLAR 09:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA KABUL 
EDİLECEKTİR. 

 

2.ÖN KAYIT DÖNEMİ 

23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE 

ÖN KAYITLAR 09:00-17:00 SAATLERİ ARASINDA 
YAPILACAKTIR. 

ÖN KAYIT LİSTELERİ SAAT 20:00’DE İLAN EDİLECEKTİR. 

2.KESİN / YEDEK KAYIT 
DÖNEMİ 

24 TEMMUZ 2020 CUMA 

KESİN KAYITLAR 09:00-14:30 SAATLERİ ARASINDA 
YAPILACAKTIR. SAAT 15:00’TE OKULDA HAZIR 
BULUNAN, YEDEK LİSTEDE ADI OLAN VE PUANI TUTAN 
İSİMLER OKUNARAK KONTENJAN DOLANA KADAR 
DEVAM EDECEKTİR. 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 28 TEMMUZ 2020 SALI 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA 

YERLEŞTİRMEYE ESAS  

NAKİL DÖNEMİ 

MEB’in Yerleştirmeye Esas Nakil Kılavuzu’nda yayımlayacağı 
tarihlere bağlıdır. 
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ÖNEMLİ NOTLAR 

 

• Kayıt işlemleri için sadece kayıt yapmaya yetkili (Veli veya veli vekâleti olan) bir 

kişi kampüs içerisine kabul edilecektir. Kampüse öğrenci alınmayacaktır. Anlayışınız için 

teşekkür ederiz.  

 

• Taban puan ilanı ile okulun ön kayıt dönemi başlar.  

 

• Yedek liste kayıtlarında, kapılar kapandıktan sonra okulda işlemi sürenlerin kayıt 

işlemlerine saat gözetmeksizin devam edilir.  

 

• Okulumuzun Serbest Kayıt Döneminde, ön kayıt ve kesin kayıt saatleri web sitemiz 

üzerinden duyurulacaktır.  

 

• Kayıt çekme durumundan kaynaklanan boş kontenjan olması durumunda web sitemiz 

üzerinden anlık duyuru yapılacaktır.  

 

• Kayıt işleminin kesinleşmesi için öğrencinin resmi liselere tercih yapmaması 

gerekmektedir.  

 

• Elektronik ortamda ön kayıtlar hafta sonu da devam edebilir. 

 

• Okulumuz Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan düşürmeyip 

kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir. 

 

• Herhangi bir nedenle kayıt takviminde değişiklik olması durumunda kayıt takvimimiz buna 

göre güncellenecektir. 

 

• Özel durumlarda ve koşullarda, okulumuz, web sitesinde duyuru yapmak koşulu ile, kayıt 

takviminde tarih ve saat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bilgi erişimi için web sitemizi 

takip etmek, aday velilerimizin sorumluluğudur. 

 

 

Okulumuz Hazırlık Sınıfı Kontenjanı 

45 Öğrencidir 
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1. SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV 

Bakanlığımızca, 8.sınıf öğrencilerine yönelik Merkezi Sınav 20 Haziran 2020 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Liseye öğrenci kayıt kabul işlemleri, taban puan ilanı ve ilan edilen kayıt takvimi 
çerçevesinde ön kayıt - kesin kayıt sistemiyle yapılır. 

 

2. MERKEZÎ SINAV PUANI (MSP) 

Özel SEV Lisesi, kayıt bölgesi şartı olmaksızın ve ilan edilen kontenjanlar dahilinde; Millî Eğitim 
Bakanlığınca yapılan Merkezi Sınav Puanını (MSP) kullanarak, puan sıralamasına göre öğrenci 
kaydeder. Herhangi bir dönemde; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından puanların değiştirilmesi 
durumunda, yerleştirmelerde e-okul sisteminde yayınlanan son puanlar geçerli olacaktır.  
 

3. OKULA BAŞVURU ŞARTLARI 

Adayın, yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, adayın Millî Eğitim Bakanlığı'nca yapılan 8. 
sınıf Merkezi Sınavına katılmış, sınavının geçerli sayılmış ve okula başvuruda bulunmuş olma  şart 
aranır. Okulun açıkladığı taban puana eşit veya üzerinde puan almış her aday başvuruda 
bulunabilir. 

 

4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR 

4.1. Kayıt için veliye ait nüfus kâğıdı aslı ve fotokopisi, öğrenciye ait nüfus kâğıdı aslı ve fotokopisi, 
velâyet ilamı fotokopisi ve öğrenciye ait 4 adet fotoğraf getirilmesi gerekmektedir.  

4.2. Ön kayıtlar, elektronik ortamda yapılacaktır.  

4.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda, okulun MEB tarafından 
onaylanan Kurum Yönetmeliğindeki hükümler esas alınır. 

ÖZEL SEV LİSESİ KURUM YÖNETMELİĞİ 

Madde 1 (2a) - Kayıtlarda puanların eşit olması durumunda yaşı küçük adaya öncelik 
verilir.” 

4.4. Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için tüm sözleşmelerin imza altına alınmış olması 
gerekmektedir. Belgeler kayıt görevlisi tarafından kontrol edilir. Bu işlemi takiben ve li okul ücreti 
planlamasını okul mali işler birimi ile yapar. Ardından kayıt görevlisine başvurarak kesin kayıt 
işlemini gerçekleştirir. 

4.5. Kayıt çekme işlemi okulun web sitesinde ilan edilen çalışma saatleri içinde yapılabilir. Kesin 
kaydını yaptırıp herhangi bir sebeple; okul eğitim öğretim yılına başlamadan önce veya sonra 
kaydını alan adayların ücret iadesi, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin iadesi” 
maddesi hükümlerine göre yapılır.  

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 56, 3(a) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen 
okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında öğretim 
yılı başlamadan, sınavla öğrenci alan resmî okulların 9’uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını 
belgelendirenler hariç, okuldan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. 
Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere 
göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.  

4.6. Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemindeyse o 
kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır. Eğer kayıt çekme işlemi kayıt 
dönemi içinde yapılmadıysa aday öğrenci kaydı ancak bir sonraki kayıt döneminde yapılabilir. 
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4.7. Serbest kayıt döneminde; ön kayıt bitiş saatinde açık kontenjan varsa sıralama listesine göre 
yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Aksi halde Okul Kayıt Kabul Komisyonu o serbest kayıt dönemini 
sonlandırma kararı alabilir.  

4.8. Okul, kayıt dönemlerinde; Ön Kayıt, Asil Listeden Kesin Kayıt ve Yedek Listeden Kesin Kayıt 
işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini web sitesinde de ilan edecektir.  

4.9. Ön kayıt işlemi sadece yapıldığı kayıt dönemi için geçerlidir. 

4.10. Okul Kayıt Kabul Komisyonu okullar tarafından oluşturulur ve kayıtlar tutanak altına alınır. 

4.11. İçinde bulunulan salgın süreci nedeniyle, okullarda alınan sağlık ve hijyen önlem ve tedbirleri 
gereğince kurumlar fiziki şartları ve imkanları doğrultusunda sosyal mesafe ilkesine uymak koşuluyla 
kesin kayıt düzenlemelerini yaparlar. 

4.12. Okullar kesin kayıt günlerinde yapacakları kayıt işlemleri ile ilgili olarak yukardaki açıklamaya 
göre farklı uygulamalar yapabilirler. Konuyla ilgili uygulamalarını web sayfalarında ilan ederler. 

4.13. Okul bahçesi, bina içi, salon, kafeterya ve okul binasının kullanıma açık farklı bölümlerinde 
sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere, dezenfektan, maske ve hijyen sağlamada gerekli 
ürünlerin velilerin erişeceği şekilde temini ve tedariki sağlanır. 

4.14. Okul, salgın hastalık ile ilgili risk oluşturabilecek düzenlemelerden kaçınmak amacıyla kayıt 
işlemleriyle ilgili başka çözümler sunabilir ve tedbirler alabilir. Bu çözüm ve tedbirleri okulun web 
sitesinde duyurur. 

Mali Destek Başvuru Süreci 

• Burs başvuruları ve evrak yükleme sistemi 17 Temmuz 2020 (Ön Kayıt dönemi başlangıcı ile) 
açılır. Sistem, 19 Temmuz 2020 saat 17.00’ye kadar açık olacaktır. 

• Mülakatlar 17-18-19 Temmuz’da telefon üzerinden gerçekleşecektir. 
• 20 Temmuz 2020 günü saat 16.00’dan sonra burs bildirimleri yapılmaya başlanacaktır. 

 

I. Ön Kayıt – Kayıt Dönemi 

a. Okul, I. ön kayıt dönemi için taban puanını 17 Temmuz 2020 tarihinde web sitesinde ilan 
edecektir.   

b. Adayların, okul tarafından belirlenen taban puana göre ön kayıt işlemleri, 20 Temmuz 2020 
saat 17:00’de tamamlanacaktır.  

c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 20 Temmuz 2020 günü saat 20.00’den 
itibaren web sitesinde ilan edecektir. Okul, doğrudan veya elektronik ortamda ön kayıt yapan 
öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde yayınlanacak listede yer alması 
konusunda elektronik ortamda yayınlanması için izin alacaktır. 

d. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 21 Temmuz 2020 
tarihinde saat 17:00’ye kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar 
kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, I. Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir. 21 Temmuz 
2020 tarihinde açık kontenjan var ise saat 20:00’de ilan edilir.  

e. 22 Temmuz 2020 tarihinde saat tam 09.00’da okulda hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde 
yer alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin isimleri yedek kayıt listesinden okunur ve kayıt 
işlemine devam edilir. Gün içinde açık kontenjanın artması halinde, bu yeni kontenjan kayıtlara 
yansıtılır.  

Öğrenci velileri yedek listeden sosyal mesafeyi koruma amaçlı olarak gruplar halinde  çağırılabilir. 
Çağırılan her bir gruba tanınan süre ilan edilecektir. Kendine tanınan süre içinde kayıt başvurusu 
için görevlinin yanına gelmeyen veli kayıt hakkını kaybeder. Okul daha sonraki gruptan kayıtlarına 
devam eder.  
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f. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 22 Temmuz 2020 tarihinde en geç saat 21.00’de kayıt durumunu 
inceleyerek II. Ön kayıt – kesin kayıt dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını 
web sitesinde ilan edecektir. 

II. Ön Kayıt – Kayıt Dönemi 

a. Okul, II. ön kayıt dönemi için taban puanını 22 Temmuz 2020 tarihinde en geç saat 21.00’de 
kayıt durumunu inceleyerek web sitesinde ilan edecektir.   

b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 23 Temmuz 2020 tarihinde okula başvuruda 
bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların puanı, okulun ilan ettiği taban 
puana eşit veya üzerinde olmalıdır. Ön kayıt işlemleri saat 17.00'de tamamlanacaktır.  
 

c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 23 Temmuz 2020 günü en geç 20.00’de 
okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. Okul, elektronik 
ortamda ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde 
yayınlanacak listede yer alması konusunda elektronik ortamda yayınlanması için izin alacaktır. 

d. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 24 Temmuz 2020 
tarihinde saat 09:00-14.30 saatleri arasında yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen 
saate kadar kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, II. Ön Kayıt Dönemi için 
kaybedeceklerdir. 

e. 24 Temmuz 2020 tarihinde 14.30’da boş kontenjanlara kayıt yapılmasına karar verilirse, 24 
Temmuz 2020 tarihinde saat tam 15.00’te okulda hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer 
alan, kesin kayıt hakkı kazanamamış öğrencilerin sıralamaları yapılır, en yüksek puandan en düşük 
puana doğru isim okunarak ve hazır bulunan velilerden imza alınarak yedek kayıt listesi oluşturulur 
ve kayıt işlemine devam edilir. Açık kontenjanın artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara yansıtılır. 

f. Okul, 24 Temmuz 2020 tarihi en geç saat 21.00’de kayıt durumunu inceleyerek sonraki kayıt 
dönemi için açık kontenjanını ve yeni taban puanını web sitesinde ilan edecektir. 

Serbest Kayıt Dönemi 

Kayıt Takviminde 27-28-29 Temmuz 2020 tarihleri olarak belirtilmiş olan Serbest kayıt döneminde 
Okul Kayıt Kabul Komisyonu, serbest kayıtlarla ilgili saatleri ve esasları web sitesinde ilan edecektir. 

Yerleştirmeye Esas Nakil Dönemi 

Yerleştirmeye Esas Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, MEB Yerleştirmeye Esas Nakil Yönetmeliği 
ışığında Okul Kayıt Kabul Komisyonu’nun belirleyeceği esaslarla yapılacaktır. Okul Kabul Kayıt 
Komisyonu tarihleri ve kayıt esaslarını web sitesinde ilan edecektir. 

Nakil Dönemi  

Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde belirtilen koşullarla ve 
web sitesinde ilan edilen bilgiler çerçevesinde yapılır.  

Açıklamalar 

a. Okulun taban puanı, her dönem için Kayıt Kabul Komisyonunca yeniden tespit ve ilan 
edilecektir.  

b. Okul, bu kılavuzda belirtilen Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan 
düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.  

c. Kontenjan artırımına gidecek okullar, bu bilgiyi taban puan ilanından önce web sitelerinde 
belirteceklerdir.  
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Linkler 

SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ. 

TANITIM SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ. 

MALİ DESTEK BURSU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ. 

DİĞER BURSLARIMIZ İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

(SPOR, SANAT VE BİLİM BURSLARIMIZDAN YARARLANMAK İSTEYEN VELİLERİMİZİN 
GEREKLİ EVRAKLAR İLE KAYDA GELMELERİNİ RİCA EDERİZ.) 
 

https://www.sevkoleji.k12.tr/icerik/sac-sikca-sorulan-sorular/125/
https://www.youtube.com/watch?v=h1Xq5GP8KHE
https://www.sevkoleji.k12.tr/icerik/burs-olanaklari/18/
https://www.sevkoleji.k12.tr/images/Dokumanlar/20200716sac_burs_brosuru_web_0720.pdf

