
MAHALLİ 

YERLEŞTİRME 

SİSTEMİ (MYS)

VE

LİSELERE GEÇİŞ 

SINAVI (LGS)



SİSTEMİN ADI

 EĞİTİM BÖLGESİ VE SINAVSIZ MAHALLİ 

YERLEŞTİRME SİSTEMİ

 VELİ TERCİHLİ SERBEST KAYIT SİSTEMİ

 LİSE KAYIT SİSTEMİ



LİSEYE GEÇİŞ NASIL OLACAK?

 Öğrencilerin %90’ı adresine yakın okula gidecek.

%10’luk kısma proje okullarını kapsayan bir sınav 

yapılacak. 

 Sınava isteyen öğrenciler girecek.

 Sistemde1 milyon 200 bin öğrenci mevcut, bu 

öğrencilerin yaklaşık yüzde 10’u sınavla liseye 

yerleşecek.

 Sınavla öğrenci alan okullar:

 Fen Liseleri, Sosyal Bilimler ve Proje okulları (Cihat 

Kora-İzmir Fen-Bornova Anadolu)

 600 okul nitelikli okul olarak belirlenecek.

 Bu okullar mayıs ayında açıklanacak.



SINAV…

 Sınav haziran aynın ilk hafta sonunda olacak.

 Sonuçlar haziran ayında açıklanacak

 Öğrenci 5 tercih yapacak

 Toplam 90 soru 135 dakika tek oturum olarak 

uygulanacak.

 Açık uçlu soru sorulmayacak, çoktan seçmeli 

sorular olacak.

 Sınav, 8.sınıf müfredatını kapsayacak.



SINAV..

 Sınavda Türkçe, matematik, din kültürü, fen 

bilimleri, inkılap tarihi ve İngilizce derslerinden 

sorular olacak. 

TÜRKÇE 20 SORU

90 SORU

135 DK.

MATEMATİK 20 SORU

FEN BİLİMLERİ 20 SORU

İNK. TARİHİ VE 

ATATÜRKÇÜLÜK
10 SORU

DİN KÜLT. VE A.B. 10 SORU

YABANCI DİL 10 SORU



ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME…

 MEB sayfasında pencere açılacak. Açılan 

pencerede okul türleri yer alacak: 

- Anadolu Lisesi, Meslek lisesi, İmam Hatip Lisesi vb.

 Seçtiği okul türünü işaretlediğinde evine yakın 

okullar açılacak. Listeden en fazla 5 okul tercihi 

yapabilecek. 

 Sınava giren ve adrese göre yerleşenlerin sonucu 

aynı anda belli olacak.



 Adrese göre seçim yapıldığında, okul kontenjanı 

dolması durumunda okul başarı puanı devreye 

girecek.

 Öğrenci iki okul tercih etti ve onlara 

yerleşemediyse il, ilçe komisyonları devreye 

girecek. Öğrenci gitmek istediği okul türüne göre 

bulunduğu bölgede bir okula yerleştirilecek.

Hedeflenen:

 Veliler çocuklarını ortaokula kaydettirdiğinde 

hangi liseye gideceği bilecek. Bu şekilde eğitim 

bölgeleri oluşturulacak.

 Adrese göre öğrenci alan okullarda akademik 

çeşitlilik bu okulların başarısını artıracak. 



ÖZEL OKULLAR..

 Yabancı okullar ve özel okullar kendi sınavlarını 

yapabilecek.

 Özel okullar isterlerse Meb’in yaptığı sınavı da 

dikkate alabilecek.


