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LGS (Liseye Geçiş Sistemi) 8.sınıfta öğrenim gören öğrencilerin merkezi (sınavla) ve yerel olmak 
üzere orta öğretim kurumlarına yerleştirildiği bir sistemdir. LGS iki şekilde gerçekleşecektir.

1. MERKEZİ YERLEŞTİRME

Fen liseleri, proje eğitimi uygulayan Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik 
Anadolu liseleri ve Anadolu imam hatip liselerine bakanlıkça düzenlenen sınav ile öğrenci 
alınmaktadır. Sınav, sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  Sözel bölüm Türkçe, 
T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil derslerinden 
oluşmaktadır. 50 sorundan oluşan sınav için 75 dakika süre verilmektedir.

Türkçe: 20 soru
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru
Yabancı Dil: 10 soru
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

Sözel sınavdan sonra ihtiyaç molası verilip bu sürenin ne kadar olacağı başvuru kılavuzunda 
belirtilecektir.

Sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri alanından sorular yer almaktadır. 40 sorudan 
oluşan sınav için 60 dakika süre verilmektedir.

Matematik: 20 soru
Fen Bilimleri: 20 soru

Sorular; 8. sınıf müfredatından öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, 
problem çözme, analiz yapma, bilimsel düşünme, bilimsel süreç becerileri ve benzeri becerileri 
ölçecek nitelikte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak uygulanmaktadır.

Sınavın haziran ayının ilk cumartesi günü uygulanması beklenilmektedir.

Sınavda sorular, çoktan seçmeli olarak uygulanıp üç yanlış bir doğruyu götürmektedir.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre 
ve öğrencinin tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 

LGS
Müdürlüğünce yapılacaktır. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği 
halinde, Ortaokul Başarı Puanı´na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8, 7 ve 
6. sını�ardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün 
sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.

Tercihler

Öğrenciler tercihlerini yüzdelik dilimlerine göre yapacaklardır. En fazla beş okul tercih 
edebileceklerdir. Herhangi bir ortaokul müdürlüğünden tercihlerini yapabilirler. Tercih işlemleri 
e-okul sisteminden yapılacaktır. Tercihleri öğrenci velisi e-okula girerek kendisi de 
yapabilmektedir fakat yapılan tercihlerin herhangi bir ortaokul müdürlüğüne onaylatılması 
gerekmektedir.

2. YEREL YERLEŞİRME

Sınavsız öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen 
ortaöğretim kayıt alanları içindeki sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına belirlenen 
kontenjanlara göre yapılacak.
 
Yerel yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il veya ilçe milli eğitim 
müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir. Yerel yerleştirme sırasıyla; 
öğrencinin ikamet adresleri, orta öğretim kayıt alanı ve öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, 
okul başarı puanı, tercih önceliği,  devam-devamsızlık ve yaş gibi kriterler göz önünde 
bulundurularak yapılacak. Her öğrencinin mutlaka yerel yerleştirme tercihi yapması 
gerekmektedir. Yerel yerleştirme tercihi yapmayan öğrencilere merkezi yerleştirme tercih ekranı 
açılmayacaktır. Yerel yerleştirme tercihleri en fazla beş tane yapılabilecektir.

Yerel ve merkezi yerleştirme sisteminin detayları kasım veya aralık ayında çıkması beklenen 
kılavuz ile netleşecektir. Yerleştirme sisteminde bazı değişiklikler yapılacağı MEB tarafından 
belirtilmiştir. 

ÖZEL OKULLARA YERLEŞME

Yabancı özel okullara ve Türk özel okullarına yerleşme ise LGS puanına göre olacaktır. Her okul 
kendi yerleştirme koşulunu ve puanını açıklayacaktır. Bu koşulların oluşması halinde özel okullara 
yerleşim sağlanır. Bu okullara başvuru öğrenci velisi tarafından okula başvurarak yapılacaktır. 
Özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenci için e-okulda kayıt ekranı açılmayacaktır.
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