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BİRİNCİ BÖLÜM 
  

Amaç, Kapsam, Dayanak,

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Aşkabat Türk Anadolu Lisesine ait öğrenci kayıt kabul ve nakilleri
ile ilgili esasları düzenlemektir. 

 
Kapsam

Madde 2- Bu yönerge yalnız Aşkabat Türk Anadolu Lisesine ait öğrenci kayıt kabul ve nakilleri ile
ilgili esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Bilim Bakanlığı arasında
imzalanan protokol gereği ‘Türkmenistan'da Açılan Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan İlk ve
Ortaöğrenim Kurumları Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Kayıt- Kayıt Kabul Şartları

Sınavlara Başvuru

Madde 4- Bu okula her yıl sadece o ders yılında Türkmenistan'daki ilkokulların 5'inci sınıflarında
okuyan öğrenciler başvurabilir. Başvurularda milliyet ve cinsiyet farkı gözetilmez

Madde 5- Başvurular doğrudan doğruya Aşkabat Türk Anadolu Lisesi Müdürlüğüne yapılır.

Başvuru Süresi Sınav Şekli

Madde 6- Başvuru süresi 1 Nisan'da başlayıp 30 Nisan akşamı mesai bitimine kadar devam eder.
Ancak bu süre Aşkabat Eğitim Müşavirliğince değiştirilebilir.

Madde 7- Başvuru sırasında öğrencilerden iki adet vesikalık fotoğraf, kimliğini ve öğrenim
durumunu belirtir belge istenir.

Madde 8- Yapılacak giriş sınavı, test tipi ve tek basamaklı olacaktır. Sınav soruları, Türkmenistan'da
aynı seviyede uygulanan müfredata ait konulardan hazırlanacaktır.

Sınav Tarihi ve Uygulaması

Madde 9- ilgili okul müdürünün başkanlığında, ikinci kanaat döneminin ilk öğretmenler kurulu
toplantısında seçilen üç öğretmenin katılımıyla SINAV KOMİSYONU oluşturulur. Bu komisyon o yıla ait sınav
takvimini hazırlayıp Türkmenistan Bilim Bakanlığının görüşü ile Eğitim Müşavirliğinin onayına sunar.
Onaylanan sınav takvimine göre işlemler yürütülür.

Madde 10- Sınav sorularını hazırlayacak uzmanların belirlenmesi, bu uzmanlara sınav sorularının
hazırlattırılması, sınavların yapılması ve sonuçlandırılmasından 9. maddede söz konusu olan komisyon ile
Eğitim Müşavirliği yetkili ve sorumludur.

Sınavın Değerlendirilmesi

Madde 11- Sınav evrakı, sınavın yapıldığı tarihten itibaren (10) gün içinde değerlendirilir,
değerlendirilen sınav evrakı aldıkları puan sırasına göre sıralanarak listeler tanzim edilir. En yüksek puandan
başlayarak kontenjan sayısı kadar öğrencinin sıralandığı asıl liste ile aynı sayıda yedek liste yapılarak
komisyonunu onayından sonra herkesin görebileceği şekilde, okulda ilan edilir.

Kesin Kayıt

Madde 12- Sınav sonucuna göre, okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin okulun eğitim-öğretime
başlayacağı ilk hafta sonunu kadar kesin kayıt işlemleri tamamlanır. Kesin kayıt süresi sonunda kontenjan
dolmaması durumunda, yedek listenin ilk sırasından başlayarak kontenjan dolana kadar kayıt devam
ettirilir. Bu işlem okulun öğretime başladığı 2. hafta sonuna kadar devam eder. 2. hafta sonunda kayıt
işlemi sona erer ve kayıt yapılmaz.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türk Öğrencilerin Kayıt Kabulü

Madde 13- Aşkabat Türk Anadolu Lisesine giriş sınavı genellikle Mayıs ayı içerisinde yapılmaktadır.
Bu tarihten sonra Türkmenistan'a atanan resmi görevliler ile özel firmalarca açılan iş yerlerinde işe başlayan
ve başlama belgelerini ibraz eden Türk vatandaşlarının sınava giremeyen çocukları;

a) Türkmenistan'da velinin görevli bulunduğu yerleşim biriminde öğrencinin öğrenim göreceği türde
ve sınıf seviyesinde resmi okul veya özel okul bulunması halinde bu okullara,

b)Öğrenim göreceği türde ve sınıf seviyesinde resmi ve özel okul bulunmaması ve ikinci kanaat
dönemine kadar başvuruda bulunulması halinde Aşkabat Türk Anadolu Lisesine,

sınavsız alınırlar.

Madde 14- 13. maddede durumları belirtilen öğrenciler kayıt yaptırırken:

a) Öğrencilere bakmakla yükümlü velilerin Türkmenistan'da çalıştıklarına dair işyeri belgesini,

b) Öğrencilerin kendi öz çocukları olduğuna dair nüfus kayıt örneğini,

c) Anne, baba ve öğrenciye ait Türk pasaportlarının örneklerini,

ibraz etmeleri gerekmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Nakilleri

Madde 15- Türkmenistan'ın değişik vilayetlerinde Bakanlığımız, Türkmenistan veya diğer ülkeler
tarafından açılan okulların hazırlık sınıfları arasında öğrenci nakli yapılmaz. Ancak, istekleri dışında
şehirlerarası nakilleri yapılan veya açıktan atanan kamu görevlileri ile emekli olan veya vefat edenlerin
çocukları ile Türkiye'den veya değişik ülkelerden Türkmenistan'a resmi görevle gelenlerle çeşitli firma ve
kuruluşlarda 1 yıl süre ile sözleşme imzalamış bulunan Türk Ailelerinin çocukları, Eğitim Müşavirliğini uygun
görmesi halinde ailesi ile birlikte ikamet ettiği şehirdeki okulun hazırlık sınıfına nakil yapabilirler.

Madde 16- Nakil işlemi ancak muadili sınıflar arasında yapılır. Muadili sınıf yoksa nakil gelen
öğrenciler için bir üst sınıf açılmaz.

Madde 17- Öğrenci nakil işlemi okulun eğitim-öğretime başladığı tarihten itibaren her dönemin
kapanmasına 20 gün kalıncaya kadar sürer.

Madde 18- Bu yönergede belirtilen hususlar dışında kalan eğitim-öğretim ve yönetim ile ilgili diğer
hususlar ‘T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkmenistan Bilim Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokol Gereği
Türkmenistan'da Açılan Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan İlk ve Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği”ne uygun olarak yürütülecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürütme ve Yürürlük

Madde 19- Bu Yönerge hükümlerini T.C. Millî Eğitim Bakanlığı'nın onayından sonra T.C. Aşkabat
Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği yürütür.

Madde 20- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Yönerge, 16.04.1997 gün ve 4435 Sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

 

 


