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							Okula	yeni	başlayacak	ve	eğitimlerine	devam	edecek	 	
							tüm	çocuk	ve	gençlerimize	başarılı	bir	yıl	dileklerimizle..  
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Türkiye’de	eğitim	zorunlu	mu?	
Türkiye’de	12	yıllık	(4+4+4)	zorunlu	kademeli	eğitim	uygulanmaktadır.	Birinci	kademe	4	yıl	süreli	ilkokuldan	(1.	
2.	3.	ve	4.	sınıf),	ikinci	kademe	4	yıl	süreli	ortaokuldan	(5.	6.	7.	ve	8.	sınıf)	ve	üçüncü	kademe	4	yıl	süreli	liseden	(9.	
10.	11.	ve	12.	sınıf)	oluşmaktadır.	
Çocuğumuzu	okula	nasıl	kaydettirebiliriz?	
Kayıtlar	 okullarda	 değil,	 İlçe	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüklerinde	 gerçekleştirilmektedir.	 İkamet	 etmekte	 olduğunuz	
ilçedeki	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğüne,	çocuğunuzun	99’lu	numarayla	başlayan	Geçici	Koruma	Kimlik	Kartı	ve	
ikamet	 belgenizle	 birlikte	 başvurduğunuzda,	 müdürlüğün	 Kayıt,	 Kabul	 ve	 Nakil	 Komisyonu	 e-okul	 sistemi	
üzerinden	adrese	dayalı	 veritabanından	alınan	bilgilerle	kayıt,	 kabul	ve	yerleştirme	 işlemlerini	otomatik	olarak	
yapmaktadır.		
Eğer	 Geçici	 Koruma	Kimlik	 Kartınız	 var	 ama	 ikametiniz	 başka	 bir	 şehirdeyse,	 öncelikle	 ikametinizi	 yaşadığınız	
şehre	almanız	gerekmektedir.		
Çocuğumuzu	istediğimiz	okula	kaydettiremez	miyiz?	
İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüklerine	bağlı	Kayıt,	Kabul	ve	Nakil	Komisyonları,	başvurunuzu	değerlendirmeye	alır	ve	
mümkünse	 ikamet	 adresinize	 en	 yakın	 uygun	 okula	 çocuğunuzun	 kaydını	 otomatik	 olarak	 yapar.	 Uygunluk,	
okulların	ve	sınıfların	kapasitelerine	bağlıdır.		
İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	çocuğumuzun	kaydını	bir	okula	yaptıktan	sonra	o	okulun	müdürünün	kaydı	
kabul	etmeme	hakkı	var	mı?	
Kesinlikle	 yoktur.	 Yerleştirmeler	 ve	 kayıtlar,	 Milli	 Eğitim	 Bakanlığı	 ve	 ona	 bağlı	 İl	 ve	 İlçe	 Milli	 Eğitim	
Müdürlüklerinin	 e-okul	 kayıt	 sistemi	 üzerinden	 gerçekleştirildiği	 için	 okul	 müdürünün	 veya	 bir	 başka	 kişinin	
yerleştirme	sonucuna	itiraz	etme	veya	kaydı	kabul	etmeme	hakkı	yoktur.	Böyle	bir	itirazla	karşılaştığınız	vakit	İlçe	
Milli	Eğitim	Müdürlüğünü	durumdan	mutlaka	haberdar	ediniz.	
2016	eğitim-öğretim	yılı	için	son	kayıt	tarihi	ne	zaman?	
1	Eylül	2016	tarihine	kadar	kayıtları	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüklerine	başvurarak	gerçekleştirebilirsiniz.		
Devlet	 okullarına	 kayıt	 olan	 çocuklara	 ücretsiz	 kırtasiye	 ve	 okul	 kıyafeti	 desteği		
var	mı?	
İstanbul	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü,	yeni	kayıt	olmuş	tüm	çocuklara	hem	okul	kıyafeti	hem	de	kırtasiye	desteğinin	
yapıldığını	beyan	etmektedir.	Kayıt	işlemleri	sonrasında	okullardan	bu	desteğin	takibini	mutlaka	yapınız.	
Okula	kayıt	yaptırılırken	herhangi	bir	ücret	talep	ediliyor	mu?	
Okula	 kayıt	 aşamasında	 İlçe	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüklerince	 herhangi	 bir	 ücret	 talep	 edilmemektedir.	 Ancak	
okulların	 birçoğunda	 bağış	 toplandığı	 bilinmektedir.	 Bağış,	 okulun	 çeşitli	 ihtiyaçlarının	 karşılanabilmesi	 için	
öğrenci	 velilerinin	gönüllü	olarak	verdikleri	ücretlerdir.	Yani	 tamamen	gönüllülüğe	bağlıdır.	Kimse	 sizden	zorla	
bağış	 toplayamaz,	 bağış	 yapılmadığı	 takdirde	 çocuğunuzun	 eğitim	 hayatında	 zorluklar	 yaşayacağına	 ilişkin	
iddialar	 ise	 doğru	 değildir.	 Herhangi	 bir	 zorlukla	 karşılaşmanız	 halinde	 İlçe	Milli	 Eğitim	Müdürlüğünü	mutlaka	
haberdar	ediniz.		
Çocuklarımız	karne,	diploma	alabiliyorlar	mı?	
Okula	 resmi	 olarak	 kaydı	 yapılmış	 tüm	 çocuklar	 gibi	 Suriyeli	 çocuklar	 da	 her	 eğitim	 yılı	 sonunda	 karne,	 her	
kademe	 mezuniyeti	 sonunda	 ise	 diploma	 almaktadırlar.	 Bu	 diplomalar	 ile	 bir	 üst	 eğitim	 programına	 başvuru	
yapmak	mümkündür.			
İlk	 4	 yıllık	 eğitimini	 tamamladığında	 çocuğumuzun	 bir	 sonraki	 4	 yıllık	 eğitime	 devam	 edebilmesi	 için	
yeniden	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüklerine	başvuru	mu	yapmalıyız?	
Yeniden	bir	başvuru	yapmanıza	gerek	bulunmamaktadır.	E-okul	sistemi	çocuğunuzu	otomatik	olarak,	aynı	okulda	
eğitimine	devam	edecek	şekilde	bir	sonraki	eğitim	kademesine	kayıt	ettirmektedir.	
Sınıflar	veya	kademeler	arasında	okul	değiştirmek	istersek	ne	yapmalıyız?	
İkamet	 ettiğiniz	 ilçede	 bulunan	 İlçe	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğüne	 başvuru	 yapabilirsiniz.	 Başvurunuz	
değerlendirmeye	alınacak	ve	sonuçlarından	sizi	haberdar	edeceklerdir.		
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Sınıflar	ve	kademeler	arasında	ikamet	adresini	değiştirmemiz	halinde	veya	başka	bir	 ilçeye	taşınmamız	
durumunda	ne	yapmalıyız?	
Aynı	 ilçede	adres	değişikliği	yaparsanız	aynı	 İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğüne,	 farklı	bir	 ilçeye	taşınırsanız	 ise	yeni	
taşındığınız	 ilçeye	 bağlı	 İlçe	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğüne	 gerekli	 evraklarla	 birlikte	 başvuruda	 bulunmanız	
gerekmektedir.		
Suriye’den	yeni	geldik.	Çocuğumuzun	orada	yarım	bıraktığı	eğitimine	burada	devam	etmesini	 istiyoruz.	
Ne	yapmalıyız?	
Öncelikle,	 99’lu	 numarayla	 başlayan	 Geçici	 Koruma	 Kimlik	 Kartınızı	 almak	 için	 kimlik	 kaydına	 başvurmanız	
gerekmektedir.	 Kimlik	 kartınızı	 ve	 ikamet	 belgenizi	 aldıktan	 sonra,	 çocuğunuzun	 Suriye’den	 aldığı	 eğitim	
belgelerinin	 (karne,	 diploma,	 transkript	 vb.)	 denkliği	 için	 İl	 Milli	 Eğitim	 Müdürlüğü	 Yurtdışı	 Denklik	
Komisyonu’na	 başvuru	 yapmanız	 gerekmektedir.	 Denklik	 belgesinin	 alınmasının	 ardından	 İlçe	 Milli	 Eğitim	
Müdürlüklerine	başvuru	yaparak	çocuğunuzun	kayıt	işlemlerini	tamamlayabilirsiniz.	
Burada	en	önemli	nokta,	çocuğunuzun	kimlik	kaydının	bulunması	ve	Suriye’den	alınan	belgelerin	fotokopisinin	
değil	aslının	yanınızda	olmasıdır.		
Devlet	 okulları	 dışında	 çocuğumuzu	 kaydettirebileceğimiz	 başka	 eğitim	 kurumları		
var	mı?	
Geçen	senelerde	örneğin	İstanbul’da	devlet	okulları	dışında	84	adet	Geçici	Eğitim	Merkezi	bulunmaktaydı.	Geçici	
Eğitim	Merkezleri,	 normal	 eğitim	 saati	 sonrasında	 devlet	 okullarının	mekânında	 Suriyeli	 öğretmenler	 eşliğinde	
Suriye	müfredatını	 işleyen	merkezlerdir.	 Ancak	 bu	 sene	 Geçici	 Eğitim	Merkezleri’ne	 1.	 Sınıf	 kaydı	 alınmadığını	
öğrendik.	İlk	4	yılı	bitiren	ve	diğer	4	yıla	geçmek	isteyenler	yine	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlükleri	aracılığıyla	devlet	
okullarına	 kaydedilmektedir.	 Alınan	 bilgilere	 göre,	 Geçici	 Eğitim	 Merkezlerinin	 yakın	 zaman	 içerisinde	
kapatılması	 hedeflenmektedir.	 Bu	 sebeple	 İl	 ve	 İlçe	Milli	 Eğitim	Müdürlükleri,	 ileride	 herhangi	 bir	mağduriyet	
yaşanmaması	adına,	çocukların	eğitimlerine	devlet	okullarından	başlamasını	önermektedirler.		
Geçici	 Eğitim	Merkezlerinde	 eğitimini	 tamamlayan	 çocuklara	 diploma	 veriliyor	mu,	 denklik	 sağlanıyor	
mu?	
Geçici	 Eğitim	Merkezlerinden	 alınan	 karne	 ve	 diplomaların	 üzerinde	mutlaka	Milli	 Eğitim	Bakanlığı’nın	mührü	
bulunmalıdır.	Çocuğunuzun	kayıtlı	bulunduğu	Geçici	Eğitim	Merkezlerinden	bu	konuyu	teyit	ediniz.		
Geçici	Eğitim	Merkezleri’nde	eğitimlerini	tamamlamış	ve	liseden	mezun	olmuş	çocuklara	Milli	Eğitim	Bakanlığı	bir	
sınav	yapmakta	ve	o	sınavın	sonucuna	göre	denklik	diploması	vermektedir.	Bunun	için	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	
Yurtdışı	Denklik	Komisyonu’na	başvuru	yapmanız	gerekmektedir.	
Aynı	 komisyon,	 Suriye’de	 mezun	 olduğunuz	 lise	 diploması	 veya	 transkript	 için	 de	 denklik	 başvurusunu	 kabul	
etmektedir.	
Geçici	 Eğitim	 Merkezlerinden	 alınan	 lise	 denklik	 diplomasıyla	 yükseköğrenim	 kurumlarına	
(üniversitelere)	başvuru	yapılabilir	mi?	
Lise	denklik	diploması	ve	99’lu	numarayla	başlayan	Geçici	Koruma	Kimlik	Kartı	 ile	yükseköğrenim	kurumlarına	
(üniversitelere)	başvuru	yapılabilmektedir.			
Lise	denklik	diplomasını	aldıktan	sonra	istediğim	üniversiteye	başvurabilir	miyim?	Başvuru	ve	kayıt	için	
hangi	yolları	takip	etmeliyim?		
Öncelikle	 okumak	 istediğiniz	 bölümün	 hangi	 üniversitelerde	 olduğunu	 ve	 bölümlere	 göre	 yurtdışı	 öğrenci	
kontenjanlarını	 araştırmanız,	 ardından	 o	 üniversitelerin	Öğrenci	 İşleri	 Bölümleri	 ve	 Yurtdışı	 Öğrenci	Ofislerine	
başvurarak	 YÖS	 (Yabancı	 Öğrenci	 Sınavı)	 takvimini	 (sınav,	 tercih,	 yerleştirme	 ve	 kayıt	 tarihlerini)	 öğrenmeniz	
gerekmektedir.	 Sınava	 girdikten	 sonra	 sonuçları	 üniversitenin	 web	 sitesinden	 takip	 ederek,	 uygun	 tarihlerde	
kayıt	yaptırmış	olmanız	önemlidir.		
YÖS	 sınavı	 uygulamayan	 ancak	 lise	 diploma	 notuyla	 öğrenci	 kabul	 eden	 üniversiteler	 de	 bulunmaktadır.	 Bunu	
bilgiyi	tercih	edeceğiniz	üniversiteden	öğrenmeniz	gerekmektedir.	
Üniversitelerde	 1	 yıl	 dil	 eğitimi	 için	 hazırlık	 okuma	 imkanı	 tanınmaktadır.	 Öğrencinin	 Türkçe	 dil	 seviyesinin	
yeterli	 olduğu	 durumlarda	 hazırlık	 yılını	 atlayarak	 üniversite	 1.	 sınıfa	 başlanabilir.	 Bu	 noktada	 kolaylaştırıcı	
olması	 açısından	 öğrenci	 adaylarının	 Türkçelerini	 geliştirmeye	 yönelik	 etkinlik	 ve	 kurslara	 devam	 etmeleri	
önerilmektedir.		
Faydalı	linkler:	
http://www.yok.gov.tr/web/guest/kendi-imkanlariyla-egitim-alacaklar	
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/14428652	
Üniversite	eğitimim	için	Türkiye’deki	burslardan	yararlanabilir	miyim?	
Burslarla	ilgili	bilgileri	http://www.turkiyeburslari.gov.tr/	adresinden	takip	
edebilirsiniz.		

 


