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Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan LGS ile alakalı en sık sorulan soruların bulunduğu
dokümandır. İçerisinde aşağıdaki sorulara cevap bulacaksınız.
Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili duyurular nereden takip edilebilir?
Orta Öğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirmeler hangi tarihler arasında ve hangi adresten
yapılacaktır?
Ortaöğretim okullarına genel başvuru şartları nelerdir?
Yerel Yerleştirme nedir?
Yerel yerleştirmede neye dikkat edilecek?
Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapmak zorunda mı?
Yerel Yerleştirmede Kaç Tercih Yapılabilir ?
Yerel Yerleştirmede 5 (beş) tercih yapmak zorunlu mu?
Yerel Yerleştirme tercihlerinde bütün tercihler anadolu lisesi (aynı tür) olabilir mi ?
Tayin, başka bir ile taşınma, zorunlu nakil gibi nedenlerle yer değiştiren öğrencilerin durumları nasıl
olacak, ortaokulda bulunma düzeyinden dezavantajlı duruma düşecekler mi?
Yerel Yerleştirme tercihlerinde komşu kayıt alanından veya diğer kayıt alanlarından (il içi veya dışı)
anadolu lisesi tercih edilebilir mi?
Yerel Yerleştirme tercihlerinde kayıt alanından tercih yapmadan sadece “Komşu Kayıt Alanı” veya
“Diğer” kayıt alanından tercih yapılabilir mi?
Yerel yerleştirmede öğrencinin okuduğu ortaokulun etkisi olacak mı?
Merkezi Yerleştirme nedir?
Merkezi yerleştirmede neye dikkat edilecek?
Öğrenciler, merkezi sınav puanına göre öğrenci alan okullardan kaç tercih yapabilirler ?
Merkezi Sınav Puanına göre öğrenci alan okulları tercih ederken tercihlerin tümü aynı ilden olmak
zorunda mı?
Öğrenciler sadece sınavla öğrenci alan okul tercihinde bulunabilir mi?
Pansiyonlu okul tercihinde bulunmak zorunlu mudur?
Yerleştirme önceliği tercih grupları arasında nasıl yapılacaktır?
Tercihlerin okul müdürlüklerine onaylatılması zorunlu mudur?
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran bir
öğrenci yerel yerleştirmeye başvurabilir mi?
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumlarına kayıt işlemleri nasıl
olacak?
Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları ne zaman yapılacaktır?
Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için kimler tercih yapabilecek?
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirmeleri nasıl olacaktır?
Yerleştirme sonuçları hangi adresten ve ne zaman açıklanacaktır?
Öğrenciler yerleştirildikleri okula nasıl kayıt yaptıracaklardır?
Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?
Açık öğretim ortaokulu öğrencileri merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih başvurularını
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nasıl yapacak?
Açık öğretim ortaokulu öğrencileri yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih başvurularını
nasıl yapacak?
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