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KAYIT-KABUL; MÜLAKAT ve NAKİL KILAVUZU 

Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin” 51. maddesi ve ide okulları ilköğretim 
kurumları yönetmeliğine göre hazırlanmıştır. 

ide okulları 1, 2, 3 ve 4. sınıflara kontenjan dahilinde alınacak öğrenciler için kayıt veya nakil başvurusunda 
bulunan öğrenci velileri, bu kılavuzda yer alan hükümler ile ilgili diğer mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul 
etmiş sayılır. 

KAYIT- NAKİL KABUL 

2023-2024 Eğitim Öğretim yılında ide okulları; 
1.2.3. ve 4. sınıflara kontenjan dahilinde yapılacak “Aday Öğrenci Tanıma Çalışması” ile öğrenci kabul eder. 
 
1. sınıflara kayıt; 2, 3 ve 4. sınıflara nakil için yapılacak çalışmalar; öğretim yılı boyunca velinin talebi üzerine 
okul yönetimi tarafından belirlenen tarihte randevu verilerek yapılır. 
 
Aday öğrenciler velisi ile geldikleri randevuda sınıf düzeyine uygun olarak “Aday Öğrenci Tanıma Çalışması” 
kapsamında değerlendirilirler. Değerlendirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan istekli öğrenciler 
kontenjan dahilinde kaydolurlar. 
 
BAŞVURU ŞARTLARI 

ide okulları İlkokul 1. sınıflarına yönetmelik hükümlerine göre belirtilen ayı dolduran; 2, 3 ve 4. sınıflarına ise 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi ve Özel İlköğretim okullarında okuyan öğrenciler başvurabilir. 

2022-2023 öğretim yılında ve öncesinde yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden 2, 3 ve 4. sınıflara gelecek 
olanlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alacakları “Denklik Belgesinde” belirlenen sınıfa başvuruda 
bulunabileceklerdir. 

BAŞVURU İŞLEMLERİ 

“Aday Öğrenci Tanıma Çalışması” öğretim yılı boyunca kontenjan dahilinde velinin talebi üzerine okul yönetimi 
tarafından belirlenen tarihte randevu verilerek yapılır. 

“Aday Öğrenci Tanıma Çalışması” için başvuruda bulunmak isteyen veliler okul ile iletişime geçerek randevu 
oluşturabilirler. 

ADAY ÖĞRENCİ TANIMA ÇALIŞMASI UYGULAMASI 

İlkokul 1. Sınıfa kayıt yaptıracak öğrenciler; 

a) Değerlendirme ve tanıma amaçlı olarak okula davet edilir, 
b) Veli ve öğrenci, hakla ilişkiler sorumluları tarafından karşılanır. 
c) Görüşmeyi gerçekleştirecek rehber öğretmen veli ve öğrenci ile tanışır, çalışmanın amacı ile ilgili veliye 

bilgilendirme yapar.  



 

 

d)  “Aday Öğrenci Tanıma Çalışması” yapılarak öğrencinin hazır bulunuşluğu değerlendirilir. 
e) İlgili rapor alanı rehber öğretmen tarafından doldurulur. 
f) ide okulları ana sınıflarında  okuyan öğrencilerin kayıt önceliği vardır. Bu doğrultuda PDR bölümü 

tarafından yapılan değerlendirme sonucunda okula kabul edilenlere boş kontenjan dahilinde kayıt 
hakkı verilir. 
 

İlkokul 2, 3 ve 4. sınıfa kayıt yaptıracak öğrenciler; 

a) Değerlendirme ve tanıma amaçlı olarak okula davet edilir, 
b) Veli ve öğrenci, hakla ilişkiler sorumluları tarafından karşılanır. 
c) “Aday Öğrenci Tanıma Çalışması”, öğrenciyi aday olduğu sınıf düzeyinin akademik becerileri yönünden 

tanımaya yönelik olarak uygulanır. Öğrencinin düzeye hazır bulunuşluğu değerlendirilir.  
d) Çalışmayı, ilgili müdür yardımcısı tarafından görevlendirilen sınıf öğretmeni gerçekleştirir. 
e) Görüşmeyi gerçekleştirecek sınıf öğretmeni veli ve öğrenci ile tanışır, çalışmanın amacı ile ilgili veliye 

kısa bir bilgilendirme yapar.  
f) Çalışmada Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tarafından hazırlanan öğrenci gözlem formu 

doldurulur. Çalışma sırasında yapılan gözlem sürecinde gerek duyulduğunda rehber öğretmen 
görüşmesi talep edilir.   

g) Görevli sınıf öğretmeni çalışma bitiminde, öğrencinin aday olduğu düzeyin müdür yardımcısına yazılı 
bilgi verir, müdür yardımcısı bilgileri ilgili rapora işler.  

 

DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ 

İlkokul 1. Sınıf Düzeyinde; 

“Aday Öğrenci Tanıma Çalışması” bitiminde rehber öğretmen aday öğrenci velisine, öğrencinin çalışma 
süreciyle ilgili kısa bir bilgilendirme yapar.  

PDR bölümü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda okula kabul edilenlere boş kontenjan dahilinde kayıt 
hakkı verilir. 

Sonuç, öğrenci velisi okula davet edilerek veya telefon ile bildirilir. 

İlkokul 2, 3 ve 4. Sınıflar Düzeyinde;  

“Aday Öğrenci Tanıma Çalışması” bitiminde düzey müdür yardımcısı aday öğrenci velisine çalışmanın genel 
sonuçları ile ilgili bilgi verir.  

Sonucun değerlendirilmesinin uzun sürmesi öngörülüyorsa veliye halkla ilişkiler sorumluları tarafından bilgi 
verilir.  

Öğrenci velisi okula davet edilerek veya telefon ile sonuç bildirilir. 

Öğrencinin ilgili kazanımlar ve gözlem formu kriterleri bakımından değerlendirilmesinin ardından kayıt hakkı      
elde edip edemediğine karar verilir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


