
 
 

 
 
 
 
 

SAJEV ÖZEL KÜÇÜK PRENS LİSESİ 

 
2020-2021 

 

Öğrenim Yılı Sınavla öğrenci alan özel okullar başvuru ve kayıt takvimi 
  
 
 
Bu belge, Bakanlıktan gelen bilgiler ve okul tarafından alınan kararlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir. Lütfen işlemler başlamadan önce 
belgenin güncel halini okuduğunuzdan emin olunuz.  
 
Kayıt bürosu çalışma saatleri: 09.00-12.30, 13.00-17.00 
 
 
 
 
Taban puan ilânı 

 
 

17 Temmuz 2020 

 
 
Web sitesinde ve okul girişinde duyurulur. 

 
1. Ön kayıt 

 

20 Temmuz 2020 

09.00-17.00 

Okulumuzda ön kayıt başvuruları internetten yapılır. 

Süre bitiminden itibaren en geç 2 saat içinde kesin kayıt ve yedek kayıt listesi 

ilan edilir. 

 
1. Kesin kayıt (Asil liste) 

21 Temmuz 2020 

09.00-12.30, 13.00-17.00 

09.00-12.30, 13.00-17.00 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin 

kayıtlarını yaptırırlar. Saat 17.00'de açık kontenjan bulunup bulunmadığı  duyurulur. 

İşlemler aşağıda açıklanmıştır. 

 
Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler. 

 
 
 
1. Kesin kayıt (Yedek liste ) 

 

22 Temmuz 2020 

09.00-12.30, 13.00-17.00 

Ön kayıt listesinde yedek durumunda olan veliler yedek kayıt yoklamasına 

katılırlar.Oluşturalan yedek listedeki puan sırasına göre açık kontenjan kadar öğrenciye 

kesin kayıt hakkı verilir. Yedek Listeden Kesin Kayıt işlemleri saat 17.00 de sona erer. 

Yeni taban puan en geç saat 19.00 da ilan edilir ve açık kontenjan bulunup 

bulunmadığı duyurulur 

 

 

 

 

Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler. 

 
 
 
2. Ön kayıt 

 
23 Temmuz 2020 

09.00-17.00 

 

Okulumuzda ön kayıt başvuruları internetten yapılır. 

Süre bitiminden itibaren en geç 2 saat içinde kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan 

edilir. 

 

 
 

2. Kesin Kayıt (Asil ve  Yedek    

liste) 

 

24 Temmuz 2020 
09.00-12.30, 13.00-14.30, 

15.00-17.00 

09.00-12.30, 13.00-14.30 saatleri arasında kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin 

kayıtlarını yaptırılar. Ön kayıt listesinde yedek durumunda olan veliler yedek kayıt 
yoklamasına katılırlar. Oluşturulan yedek listedeki puan sırasına göre açık kontenjan  

kadar öğrenciye kesin kayıt hakkı verilir. Yedek Listeden Kesin Kayıt işlemleri saat 

17.00 de sona erer. Yeni taban puan en geç saat 19.00 da ilan edilir ve açık kontenjan 

bulunup bulunmadığı duyurulur. 

Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler. Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi 

imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler. 

 

 

Ön/Kesin/Yedek Kayıt 
 (Serbest Kayıt)  

 

27 Temmuz 2020 

09.00-11.00, 13.00-14.30 
15.00-17.00 

Okulumuzda ön kayıt başvuruları 9.00-11.00 saatleri arasında  internetten yapılır. 

Saat 12.00 de Kesin Kayıt ve yedek listesi ilan edilir. 13.00-14.30 saatleri arasında 

kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırırlar. 

Ön kayıt listesinde yedek durumunda olan veliler yedek kayıt yoklamasına katılırlar. 

Oluşturulan yedek listedeki puan sırasına göre  açık kontenjan kadar öğrenciye kesin 

kayıt hakkı verilir.  Yedek Kayıt Listeden Kesin Kayıt işlemleri saat 17.00 de sona erer. 

Yeni taban puan en geç saat 19.00 da ilan edilir ve açık kontenjan bulunup 
bulunmadığı duyurulur. 

 
 

Ön/Kesin/Yedek Kayıt 

 (Serbest Kayıt)  

 
28 Temmuz 2020 

09.00-11.00, 13.00-14.30 

15.00-17.00 

Okulumuzda ön kayıt başvuruları 9.00-11.00 saatleri arasında  internetten yapılır. 

Saat 12.00 de Kesin Kayıt ve yedek listesi ilan edilir. 13.00-14.30 saatleri arasında 

kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırırlar. 

Ön kayıt listesinde yedek durumunda olan veliler yedek kayıt yoklamasına katılırlar. 

Oluşturulan yedek listedeki puan sırasına göre  açık kontenjan kadar öğrenciye kesin 
kayıt hakkı verilir.  Yedek Kayıt Listeden Kesin Kayıt işlemleri saat 17.00 de sona erer. 

Yeni taban puan en geç saat 19.00 da ilan edilir ve açık kontenjan bulunup 

bulunmadığı duyurulur. 

Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler. Belirtilen gün ve saatte yedek listeyi 

imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler. 

 

  
 

Ön/Kesin/Yedek Kayıt  

   (Serbest kayıt) 

 

 

29 Temmuz 2020 

09.00-11.00, 13.00-14.30 

15.00-17.00 

Okulumuzda ön kayıt başvuruları 9.00-11.00 saatleri arasında  internetten yapılır. 

Saat 12.00 de Kesin Kayıt ve yedek listesi ilan edilir. 13.00-14.30 saatleri arasında 

kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırırlar. 

Ön kayıt listesinde yedek durumunda olan veliler yedek kayıt yoklamasına katılırlar. 
Oluşturulan yedek listedeki puan sırasına göre  açık kontenjan kadar öğrenciye kesin 

kayıt hakkı verilir.  Yedek Kayıt Listeden Kesin Kayıt işlemleri saat 17.00 de sona erer. 

Yeni taban puan en geç saat 19.00 da ilan edilir ve açık kontenjan bulunup 

bulunmadığı duyurulur. 
Yerleştirmeye Esas Nakil dönemi beklenir. 

 

Kesin kayıt hakkı kazanıp belirtilen gün ve saate kadar kesin kayıt yaptırmayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler. Belirtilen gün ve saatte yedek 

listeyi imzalamayan adaylar o dönem için tüm haklarını kaybederler. 

 

 



 

 

 

 
Taban puan ilânı 

  
 

MEB kayıt takvimi açıklandıktan 

sonra ayrıca duyurulur. 

 
Web sitesinde ve okul girişinde duyurulur. 

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL DÖNEMİ 
Bu dönem  MEB kayıt takvimi açıklandığında belirtilen tarihte  başlar. Yerleştirmeye esas nakil yani Hazırlık sınıfına kayıt döneminde açık kontenjan olması 

halinde "Kurum Yönetmeliği" nde ve "Kayıt Kılavuzu"nda belirtilen koşullarla kayıt yapılacaktır. Okulumuzda Yerleştirmeye Esas Nakil için ön kayıt 

başvuruları internetten yapılır. 

 

1. Nakil dönemi 

Ön / Kesin / Yedek kayıt 

 

 
 MEB kayıt takvimi açıklandıktan 

sonra ayrıca duyurulur. 

 Açık kontenjan oluşması halinde taban puan ilan edilir. 

Okulumuzda ön kayıt başvuruları 09.00-11.00 saatleri arasında internetten yapılır, saat 
12.00’de kesin kayıt ve yedek kayıt listesi ilan edilir. 13.00-14.30 saatleri arasında 

kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını yaptırırlar. 

Ön kayıt listesinde yedek durumunda olan veliler yedek kayıt yoklamasına katılırlar. 

Oluşturulan yedek listedeki puan sırasına göre açık kontenjan kadar öğrenciye kesin 
kayıt hakkı verilir. Yedek Kayıt Listesinden Kesin Kayıt işlemleri saat 17.00 de sona 

erer.  

NAKİL DÖNEMİ 
Bu dönem MEB kayıt takvimi doğrultusunda Nakil döneminde, Hazırlık sınıfında açık kontenjan olması ve bu açık kontenjana kayıt yapılmaya karar verilmesi 

halinde yeni taban puan ve işlem ayrıntıları okulun Web sitesinden duyurulur. Ön kayıt, kesin kayıt, yedek kayıt işlemleri "Kurum Yönetmeliği"nde ve "Kayıt 

Kılavuzu"nda belirtilen koşullarla yapılmaya devam edilir. Okulumuzda Hazırlık sınıfına nakil için ön kayıt başvuruları internetten yapılır. Okula Kesin kayıdını 

yaptıran öğrenci e-okul sisteminden nakil başvurusunda bulunur. 


