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İSTANBUL ÖZEL SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ 
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  

 KAYIT TAKVİMİ 
 

TABAN PUAN İLANI 14 HAZİRAN 2017 

1. ÖN KAYIT DÖNEMİ 30 HAZİRAN - 3 TEMMUZ 2017 

1. KESİN KAYIT DÖNEMİ 04 TEMMUZ 2017 

1. YEDEK LİSTE KESİN KAYIT DÖNEMİ 05 TEMMUZ 2017 

2. ÖN KAYIT DÖNEMİ 06 TEMMUZ 2017 

2. KESİN / YEDEK KAYIT DÖNEMİ 
07 TEMMUZ 2017 

(15.00 YEDEK KAYIT) 

3. ÖN KAYIT DÖNEMİ 10 TEMMUZ 2017 

3. KESİN / YEDEK KAYIT DÖNEMİ 
11 TEMMUZ 2017 

(15.00 YEDEK KAYIT) 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 12 TEMMUZ 2017 

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 13 TEMMUZ 2017 

 
 

 
Okulun Hazırlık sınıfı kontenjanı 100’dür. (Okul bu kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan 
düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir.) 
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1. TEOG 8. SINIF ORTAK SINAVLARI 

Bakanlığımızca 8. sınıf Birinci Dönem Ortak Sınavları 23-24 Kasım 2016 tarihlerinde, İkinci Dönem 
Ortak Sınavları ise 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Okula öğrenci kayıt kabul 
işlemleri, taban puan ilanı ve ön kayıt - kesin kayıt yoluyla yapılır.  

 

2. OKULA BAŞVURU ŞARTLARI 

Adayın yerleştirilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, 8. sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak 
Sınavlarına katılmış ve sınavlarının Bakanlıkça geçerli sayılmış olması gerekir.  

Okula, 8. sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak Sınavlarına girmiş ve okulun açıkladığı taban puan ve 
üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir.  

 

3. OKUL YERLEŞTİRME PUANI (OYP) 

 

Okul yerleştirme puanı; Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan merkezi ortaöğretim geçiş sınavlarından; 
her iki dönemde yapılan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji dersleri ile T.C. İnkılâp Tarihi ve 
Atatürkçülük derslerinin sınav sonuçları kullanılarak aşağıdaki formüle göre hesap edilecek 
puandır. 
 

 T1 : Türkçe dersinden yapılan birinci merkezi sınav puanı 

 M1 : Matematik dersinden yapılan birinci merkezi sınav puanı 

 F1 : Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan birinci merkezi sınav puanı 

 İnk1 : T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinden yapılan birinci merkezi sınav puanı 

 T2 : Türkçe dersinden yapılan ikinci merkezi sınav puanı 

 M2 : Matematik dersinden yapılan ikinci merkezi sınav puanı 

 F2 : Fen Bilgisi ve Teknoloji dersinden yapılan ikinci merkezi sınav puanı 

 İnk2 : T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinden yapılan ikinci merkezi sınav puanı  

 

 

Derslerin ağırlık katsayıları; 

 Türkçe 3   

 Matematik 2      

 Fen ve Teknoloji 2 

 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 

              

Merkezi Sınavların ağırlığı;  

 Birinci sınavlar %50    

 İkinci sınavlar  %50  
 
Okul Yerleştirme Puanı Hesaplama Formülü (OYP) 

 

OYP = (3xT1+2xM1+2xF1+2xİnk1)x0,5 + (3xT2+2xM2+2xF2+2xİnk2)x0,5 
 

 
Herhangi bir dönemde; Millî Eğitim Bakanlığı tarafından puanların değiştirilmesi durumunda, 
yerleştirmelerde e-okul sisteminde yayınlanan son puanlar geçerli olacaktır. 
 

4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR 

4.1. Kayıt kabullerde öğrenci velileri fotoğraflı kimlik ve e-okul sistemine giriş için gerekli belgeleri 
ibraz edeceklerdir. 

4.2. Ön kayıtlar, elektronik ortamda, telefonla veya bizzat okula giderek yapılabilir. 

4.3. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla: 
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T2, T1, M2, M1, F2, F1, İnk2, İnk1 sınav sonuçları daha yüksek adaya öncelik verilir. Buna rağmen 
eşitliğin bozulmadığı durumlarda sırasıyla 8. sınıf Ağırlıklı Not Ortalaması, 7. sınıf Ağırlıklı Not 
Ortalaması, 6. sınıf Ağırlıklı Not Ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Buna rağmen eşitliğin 
bozulmadığı ve kalan kontenjanın aynı puanda olan öğrenci sayısından düşük olması durumunda 
yaşı küçük adaya öncelik verilir. 

4.4. 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.   

Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt dönemindeyse o kayıt 
dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı yapılır.   

Kesin kayıt yapıldıktan sonra bir özel okuldan ayrılan adaylar, daha sonra aynı özel okula başvuruda 
bulunamazlar. (O okulda açık kontenjan bulunması halinde resmî okullara kayıt yaptırıp sonradan 
geri dönen öğrenciler bu kapsam dışındadırlar.)  

 

I. Ön Kayıt Dönemi: 

a. I. Ön kayıt, 30 Haziran – 3 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Okul, I. ön kayıt dönemi için 
taban puanını 14 Haziran 2017 tarihinde velilere duyuracak ve web sitesinde ilan edecektir.   

b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 30 Haziran – 3 Temmuz 2017 tarihlerinde 
başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, okulun 
yerleştirme puanını hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt işlemleri, ön kaydın son 
günü saat 17.00'de tamamlanacaktır. 

c. Okul kayıt-kabul komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 3 Temmuz 2017 günü en geç saat 
19.00’da okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. 

d. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 4 Temmuz 2017 
tarihinde saat 17.00’ye kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar 
kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, I. Ön Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir. 

e. 4 Temmuz 2017 tarihi saat 17.00 itibarıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. Okul 
yönetimince boş kontenjanlara bu kayıt döneminde kayıt yapılmasına veya bu kontenjanların bir 
sonraki ön kayıt dönemine bırakılmasına karar verilir. 

Boş kontenjanlara kayıt yapılmasına karar verilirse, 5 Temmuz 2017 tarihinde saat tam 09.00’da 
okul bahçesinde hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı 
kazanamamış öğrenciler en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralanarak yedek kayıt 
listesi yapılır ve kayıt işlemine devam edilir. Gün içinde açık kontenjanın artması halinde, bu yeni 
kontenjan kayıtlara yansıtılır. 

f. Okul kayıt kabul komisyonu, 5 Temmuz 2017 günü kayıt durumunu inceleyerek saat 19.00’a kadar 
sonraki ön kayıt dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web sitesinde ilan 
edecektir. 

 

II. Ön Kayıt Dönemi: 

a. II. Ön kayıt, 6 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır. Okul, II. ön kayıt dönemi için taban puanını 
5 Temmuz 2017 tarihinde velilere duyuracak ve web sitesinde ilan edecektir.   

b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 6 Temmuz 2017 tarihinde başvuruda 
bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, okulun yerleştirme puanını 
hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt işlemleri saat 17.00'de tamamlanacaktır. 

c. Okul kayıt-kabul komisyonu, hazırladığı ön kayıt listesini 6 Temmuz 2017 günü en geç saat 
19.00’da okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. 

d. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 7 Temmuz 2017 
tarihinde saat 15.00’e kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar 
kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, II. Ön Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir. 
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e. 7 Temmuz 2017 tarihi saat 15.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması ve/veya ilan edilen açık 
kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına 
veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının sonraki ön kayıt dönemine bırakılmasına okul 
yönetimince karar verilir. 

Boş kontenjanlara kayıt yapılmasına karar verilirse, açık kontenjan ve yedek kayıt yapılacağı ilan 
edilir. Saat tam 15.00’te okul bahçesinde hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin 
kayıt hakkı kazanamamış öğrenciler en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralanarak 
yedek kayıt listesi yapılır ve kayıt işlemine devam edilir.  

f. Okul, 7 Temmuz 2017 tarihi en geç saat 19.00’da kayıt durumunu inceleyerek sonraki ön kayıt 
dönemi için açık kontenjanını ve yeni taban puanını web sitesinde ilan edecektir. 

 

III. Ön Kayıt Dönemi: 

a. III. Ön kayıt, 10 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır. Okul, III. ön kayıt dönemi için taban puanını 
7 Temmuz 2017 tarihinde velilere duyuracak ve web sitesinde ilan edecektir.   

b. Adaylar, okul tarafından belirlenen taban puana göre 10 Temmuz 2017 tarihinde başvuruda 
bulunarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Ön kayıt yaptıracak adayların, okulun yerleştirme puanını 
hesaplayarak başvurmaları gerekmektedir. Ön kayıt işlemleri saat 17.00'de tamamlanacaktır. 

c. Okul kayıt-kabul komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 10 Temmuz 2017 günü en geç saat 
19.00’da okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan edecektir. 

d. Ön kayıt yaptıran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 11 Temmuz Temmuz 
2017 tarihinde saat 15.00’e kadar yapılacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belirtilen saate kadar 
kesin kayıt yaptırmayan öğrenciler bu haklarını, III. Ön Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir. 

e. 11 Temmuz 2017 tarihi saat 15.00 itibarıyla kontenjanın dolmaması ve ilan edilen açık 
kontenjanın artması durumunda aynı gün ön kayıt listesinden öğrenci kaydı yapılıp yapılmamasına 
veya boş kontenjanlara kayıt yapılmasının sonraki ön kayıt dönemine bırakılmasına okul 
yönetimince karar verilir. 

Boş kontenjanlara kayıt yapılmasına karar verilirse, açık kontenjan ve yedek kayıt yapılacağı ilan 
edilir. Saat tam 15.00’te okul bahçesinde hazır bulunan ve okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin 
kayıt hakkı kazanamamış öğrenciler en yüksek puandan en düşük puana doğru tekrar sıralanarak 
yedek kayıt listesi yapılır ve kayıt işlemine devam edilir.  

 

IV. Serbest Kayıt Dönemi: 

Okul, 12 - 13 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak serbest kayıtlarla ilgili esasları web sitesinde ilan 
edecektir. 

 

Nakiller: 

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. 


