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2021 KAYIT KILAVUZU 

ÖZEL İTALYAN LİSESİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 

İle6şim adresi : Tom Tom Kaptan sk. No:3 Boğazkesen 
                                                                  Beyoğlu - İstanbul 

Telefon : (212) 244 13 01 

Faks : (212) 245 25 48 

Kayıtlar süresince e-posta : imi@liceoitaliano.net 

Okul açıldığında e-posta : imi@liceoitaliano.net 

URL                                                        : www.liceoitaliano.net    

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  
 KAYIT TAKVİMİ  

TABAN PUAN İLANI 30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA  

1. ÖN KAYIT DÖNEMİ
01-02-05 TEMMUZ 2021 

PERŞEMBE-CUMA-PAZARTESİ

1. KESİN KAYIT DÖNEMİ 06 TEMMUZ 2021 SALI

1. YEDEK LİSTE KESİN KAYIT DÖNEMİ 07 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA

2. ÖN KAYIT DÖNEMİ 08 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE

2. KESİN / YEDEK KAYIT DÖNEMİ 09 TEMMUZ 2021 CUMA

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 12 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 13 TEMMUZ 2021 SALI

SERBEST KAYIT DÖNEMİ 14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ MEB’in Yerleş^rmeye Esas Nakil Kılavuzu’nda 
yayımlayacağı tarihlere bağlıdır.

http://www.liceoitaliano.net
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ÖN KAYITLAR BİZZAT OKULA GELEREK YAPILACAKTIR 

Kayıt işlemleri için sadece bir kişi okul binalarına kabul edilecek6r. Bu süreçte anlayış ve iş 
birliğiniz için teşekkür ederiz. Kesin kayıt için öğrencinin velisi ya da noterden yetkilendirilmiş 
kişi gelmelidir. Gerek ön kayıt, gerek kesin kayıt işlemlerinde öğrenci ge6rilmemelidir.  

Okulun hazırlık sınıd kontenjanı ve taban puanı 30 Haziran 2021 akşamı ilan edilecek^r.  

(Okul hazırlık sınıd kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan düşürmeyip kayıtlarını herhangi 
bir zamanda durdurabilir.) 

Herhangi bir nedenle kayıt takviminde değişiklik olması durumunda kayıt takvimimiz buna göre 
güncellenecek^r. 

1. SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV 

Bakanlığımızca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Merkezi Sınav 06 Haziran 2021 tarihinde 
gerçekleş^rilmiş^r. 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) 

Okul yerleş^rme puanı Milli Eği^m Bakanlığı’nca hesaplanacak Merkezî Sınav Puanıdır.  

Herhangi bir dönemde; Millî Eği^m Bakanlığı taradndan puanların değiş^rilmesi durumunda, 
yerleş^rmelerde bakanlığın yayımlayacağı son puanlar geçerli olacaknr. 

17/04/2018 tarih ve 7731035 sayı ile onaylanmış olan Özel İtalyan Lisesi Kurum 
Yönetmeliği’ne göre  

“Her öğretim yılında, kontenjan dahilinde 9.sınıfa ve hazırlık sınıfına alınacak 
öğrenci sayısının en fazla %20’sine kadar olmak kaydıyla, yabancı dil dersi 
İtalyanca olan özel okullardan gelen veya İtalyan dili yeterliliğini gösteren en az B1 
seviyesinde sertifika ( CELI-Perugia Yabancılar Üniversitesi, CILS-Siena 
Yabancılar Üniversitesi, PLIDA-Roma Dante Alighieri Üniversitesi kurumlarından 
alınan) sahibi öğrenciler için bir kontenjan ayrılabilecektir. 

Bu öğrenciler için, merkezi sınav sonuçlarına göre hesaplanan puanlar esas 
alınmayacak olup İtalyanca, Türkçe ve Matematik derslerini kapsayan hem yazılı 
hem sözlü olarak bir yeterlilik sınavı yapılacaktır. Bu sınavlardan her üç dersten en 
az “70” (yetmiş) almak koşuluyla en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak 9. 
Sınıfa veya hazırlık sınıfına kayıt yapılacaktır.” 

Ayrıca, 17.06.2020 tarih ve 7958428 sayı ile onaylanmış olan ek Yönetmeliğimize göre; 
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    (2 – Değişik madde) Hazırlık sınıfından 9. sınıfa geçişte İtalyanca, Türkçe ve Matematik 
derslerinin her birinin ağırlıklı yılsonu başarı puanı en az 50 olmalıdır. Öğrencinin bu derslerden 
herhangi birinden başarısız olması durumunda yeni eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce 
ilan edilecek yeterlilik sınavlarından en az 70 puan alarak bir sonraki sınıfa geçmesi mümkün 
olacaktır. 

  

(3 – Değişik madde) 9., 10., 11. ve 12. Sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı dersinin sınıf geçme için 
baraj dersi olması gibi okulun öğretim dili olan İtalyanca dersi de baraj dersi olarak kabul edilir. 
Sınıf geçme için her iki dersten yılsonu notu en az 50 olmalıdır. Öğrencinin bu derslerden herhangi 
birinden başarısız olması durumunda ilan edilecek sorumluluk sınavlarından Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili şartların yerine 
getirmesiyle bir üst sınıfa geçmesi mümkün olacaktır. 

3. OKULA BAŞVURU ŞARTLARI 

Yerleş^rilme işlemlerine dahil edilebilmesi için, adayın Milli Eği^m Bakanlığı'nca yapılan 8. sınıf 
Merkezi Sınavına kanlmış, sınavının geçerli sayılmış ve okula başvuruda bulunmuş olması gerekir. 

Okulun açıkladığı taban puana eşit veya üzerinde puan almış her aday başvuruda bulunabilir 

4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR 

4.1. Okul, kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden 
talepte bulunabilir.  

4.2. Kayıtlar Okul Kayıt Kabul Komisyonu taracndan yürütülür. Komisyon okul taracndan 
oluşturulur. Komisyonda Müdür Yardımcısı ve kayıtlardan sorumlu bir memur bulunur.  

4.3. Öğrenci velileri, kayıt kabul işlemlerinde resmi kimlik ve MEB sistemlerine giriş için gerekli 
belgeleri ibraz edeceklerdir. 

4.4. Ön kayıtlar, bizzat okula gelerek yapılacakdr. Aileden sadece bir kişinin gelmesi önemle rica 
edilir.  

4.5. Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda yaşı küçük olan aday kayıt 
önceliği kazanır.  

4.6. Kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için tüm sözleşmelerin imza alnna alınmış olması 
gerekmektedir. Belgeler kayıt görevlisi taradndan kontrol edilir. Bu işlemi takiben veli ilk taksi^ 
yanrır ve dekont ile kayıt görevlisine başvurarak kesin kayıt işlemini gerçekleş^rmiş olur. 

4.7. Kayıt çekme işlemi okulun web sitesinde ilan edilen çalışma saatleri içinde yapılabilir. Kesin 
kaydını yapnrdığı halde okul eği^m-öğre^m yılına başlamadan önce veya sonra kaydını alan 
adayların ücret iadesi, Özel Öğre^m Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin iadesi” maddesi 
hükümlerine göre yapılır.   

4.8. Kesin kayıt yapnrıp ayrılan öğrencilerin yerine, ayrılışın gerçekleş^ği kayıt dönemine ait 
sıralama listesine göre aday öğrenci kaydı yapılabilir. Eğer kayıt çekme işlemi kayıt dönemi içinde 
yapılmadıysa aday öğrenci kaydı ancak bir sonraki kayıt döneminde yapılabilir. 
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4.9. Serbest kayıt döneminde; ön kayıt bi^ş saa^nde açık kontenjan varsa sıralama listesine göre 
yeni öğrenci kaydı yapılabilir. Aksi halde Okul Kayıt Kabul Komisyonu o serbest kayıt dönemini 
sonlandırma kararı alabilir. 

4.10. Okul, kayıt dönemlerinde; Ön Kayıt, Asil Listeden Kesin Kayıt ve Yedek Listeden Kesin Kayıt 
işlemlerinin başlangıç ve bi^ş tarihlerini web sitesinde de ilan edecek^r.  

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

4.12. 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 düzenlemeleri yapacaknr.  

- Okul bahçesi, bina içi, salon, kafeterya ve okul binasının kullanıma açık farklı bölümlerinde sosyal 
mesafe kuralları başta olmak üzere, dezenfektan, maske ve hijyen sağlama konusunda gerekli 
temin ve tedarik sağlanacaknr. 

- Okulların fiziki şartları ve imkanları doğrultusunda küçük gruplarla kayıt işlemleri 
gerçekleş^rilecek^r, risk oluşturabilecek düzenlemelerden kaçınılacaknr. 

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

-Ön kayıt ya da kesin kayıt işlemleri sırasında yoğunluğa bağlı olarak işlem sıra numarası 
verilebilir. Verilen sıra numarası, sosyal mesafeyi koruma amacı ile velileri sırayla çağırabilmek 
içindir. Sıra numarası verilmesi kayıt hakkı anlamına gelmez.  

I. Ön Kayıt – Kesin Kayıt Dönemi 

Kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden talepte 
bulunulabilir. 

a. Okul, I. ön kayıt dönemi için taban puanını 30 Haziran-01 Temmuz 2021 tarihinde web sitesinde 
ilan edecek^r.   

b. Adaylar, okul taradndan belirlenen taban puana göre 01 - 02 ve 05 Temmuz 2021 tarihlerinde 
başvuruda bulunarak ön kayıtlarını yapnracaklardır. Ön kayıt saatleri ve diğer detaylar okulların 
web sitesinde ilan edilecek^r. 

c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 05 Temmuz 2021 günü en geç 
17.00-20.00 saatleri arasında okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan 
edecek^r. Okul,  ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde 
yayınlanacak listede yer alması konusunda izin talep edebilir. Öğrenci isminin web sitesinde 
yayınlanmasının istenmemesi durumunda, isim ve soy isminin baş harfleri yazılarak listede yer 
alacaknr.  

ç. Ön kayıt yapnran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 06 Temmuz 2021 
tarihinde saat 18.00’e kadar yapılacaknr. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belir^len saate kadar 
kesin kayıt yapnrmayan öğrenciler bu haklarını, I. Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir.  
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Asil ve yedek liste kayıtlarının, sosyal mesafeyi korumak için ne şekilde yapılacağı, listedeki aday 
öğrenci sayısına bağlı olarak, bir gün önce akşam saatlerinde okul sitesinde ilan edilecektir. 
SİTEDEKİ AÇIKLAMALARIN DİKKATLİCE OKUNMASI RİCA OLUNUR. 

d. 06 Temmuz 2021 tarihi 18.00-20.00 i^barıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. 
Boş kontenjanlara 07 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.00’dan i6baren okulun web sitesinde 
açıklanan ilkeler doğrultusunda yedek listeden kesin kayıtlar yapılır. 

Yedek liste kesin kayıt işlemlerinde, okulun ön kayıt listesinde yer alan, kesin kayıt hakkı 
kazanamamış öğrencilere kayıt hakkı tanınır. Yedek listeden kesin kayıt sırasında açık kontenjanın 
artması halinde bu yeni kontenjan kayıtlara yansınlacak olup,  kayıt alma süreci hususunda veliler 
ayrınnlı olarak bilgilendirilir.   

(Öğrenci velileri, sosyal mesafeyi koruma amaçlı olarak, yedek aday listesindeki puan 
sıralamasına göre gruplar halinde veya tek tek çağırılabilecektir. Okul kapısı belli bir saatte 
kapatılabilecektir. Çağırılan her bir gruba veya kişiye tanınan süre ilan edilecektir. Kendine 
tanınan süre içinde kayıt başvurusu için görevlinin yanına gelmeyen veli kayıt hakkını 
kaybeder. Öğrenci sayısına bağlı olarak, uygulamanın ne şekilde yapılacağı okul sitesinde bir 
önceki akşam ilan edilecektir. SİTEDEKİ AÇIKLAMALARIN DİKKATLİCE OKUNMASI 
RİCA OLUNUR.) 

e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 07 Temmuz 2021 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 edecek^r. 

II. Ön Kayıt – Kesin Kayıt Dönemi 

Kayıt iş ve işlemleri ile ilgili olarak KVKK hüküm ve esasları çerçevesinde velilerden talepte 
bulunulabilir. 

a. Okul, II. ön kayıt dönemi için taban puanını 07 Temmuz 2021 tarihinde en geç saat 21.00’de 
kayıt durumunu inceleyerek web sitesinde ilan edecek^r.   

b. Adaylar, okul taradndan belirlenen taban puana göre 08 Temmuz 2021 tarihinde başvuruda 
bulunarak ön kayıtlarını yapnracaklardır. Ön kayıt saatleri ve diğer detaylar web sitesinde ilan 
edilecek^r. 

c. Okul Kayıt Kabul Komisyonu hazırladığı ön kayıt listesini 08 Temmuz 2021 günü en geç 
17.00-20.00 saatleri arasında okulda herkesin görebileceği bir yere asacak ve web sitesinde ilan 
edecek^r. Okul, ön kayıt yapan öğrenci velilerinden, öğrencinin isim ve soyadının web sitesinde 
yayınlanacak listede yer alması konusunda izin talep edebilir. Öğrenci isminin web sitesinde 
yayınlanmasının istenmemesi durumunda, isim ve soy isminin baş harfleri yazılarak listede yer 
alacaknr.  

ç. Ön kayıt yapnran ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları 09 Temmuz 2021 
tarihinde saat 14.30’a kadar yapılacaknr. Kesin kayıt hakkı kazanan fakat belir^len saate kadar 
kesin kayıt yapnrmayan öğrenciler bu haklarını, II. Ön Kayıt Dönemi için kaybedeceklerdir. 

d. 09 Temmuz 2021 tarihi saat 14.30 i^barıyla açık kontenjan bulunup bulunmadığı ilan edilir. Saat 
tam 15.00’te okulun ön kayıt listesinde yer alıp okulda hazır bulunan , 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 
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devam edilir. 09 Temmuz 2021 tarihinde yedek kayıtlar sırasında açık kontenjanın artması halinde 
bu yeni kontenjan kayıt komisyonunun kararı doğrultusunda kayıtlara yansınlır veya yedek kayıtlar 
sırasında arada oluşan boşluklar bir sonraki kayıt dönemine bırakılabilir. 

Bekleyen kayıtlar tamamlanana kadar kayıtlara devam edilir.  

(Öğrenci velileri, sosyal mesafeyi koruma amaçlı olarak, yedek aday listesindeki puan 
sıralamasına göre gruplar halinde veya tek tek çağırılabilecektir. Okul kapısı belli bir saatte 
kapatılabilecektir.  Çağırılan her bir gruba veya kişiye tanınan süre ilan edilecektir. Kendine 
tanınan süre içinde kayıt başvurusu için görevlinin yanına gelmeyen veli kayıt hakkını 
kaybeder. Öğrenci sayısına bağlı olarak, uygulamanın ne şekilde yapılacağı okul sitesinde bir 
önceki akşam ilan edilecektir. SİTEDEKİ AÇIKLAMALARIN DİKKATLİCE OKUNMASI 
RİCA OLUNUR.) 

-Ön kayıt ya da kesin kayıt işlemleri sırasında yoğunluğa bağlı olarak işlem sıra numarası 
verilebilir. Verilen sıra numarası, sosyal mesafeyi koruma amacı ile velileri sırayla çağırabilmek 
içindir. Sıra numarası verilmesi kayıt hakkı anlamına gelmez.  

e. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, 09 Temmuz 2021 tarihinde en geç saat 21.00’de kayıt durumunu 
inceleyerek Serbest kayıt dönemi için yeni taban puanını ve varsa açık kontenjanını web 
sitesinde ilan edecek6r. 

Serbest Kayıt Dönemi 

  Okulumuz takvimde Serbest Kayıt Dönemi olarak belirtilen 12-13-14 Temmuz 2020 tarihlerinde 
de puan ilanı, ön kayıt, asil listeden kesin kayıt ve yedek listeden kesin kayıt esasları ile kayıt 
almaya devam edecektir. Okul Kayıt Kabul Komisyonu, serbest kayıtlar ile ilgili saatleri ve esasları 
web sitesinde ilan edecektir.  

Yerleş6rmeye Esas Nakil Dönemi 

Yerleş^rmeye Esas Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, MEB Yerleş^rmeye Esas Nakil Yönetmeliği 
ışığında Okul Kayıt Kabul Komisyonu’nun belirleyeceği esaslarla yapılacaknr. Okul Kabul Kayıt 
Komisyonu tarihleri ve kayıt esaslarını web sitesinde ilan edecek^r. 

Nakil Dönemi 

Nakil dönemindeki kayıt işlemleri, okulun MEB onaylı kurum yönetmeliğinde belir^len koşullarla 
ve web sitesinde ilan edilecek esaslar çerçevesinde yapılır. 

Açıklamalar 

a. Okulun taban puanı, her dönem için Okul Kayıt Kabul Komisyonunca yeniden tespit ve ilan 
edilecek^r. 

b. Okul, bu kılavuzda belir^len Hazırlık sınıd kontenjanını doldurmak zorunda değildir, puan 
düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir. 


