
 

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) 
TERCİH ve YERLEŞTİRME SİSTEMİ 

Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından yapılan açıklamaya göre: 
 
 28-29 Nisan 2014 tarihinde gerçekleşen ortak sınav puanları 11 Haziran 2014’te 
açıklanacak olup öğrenciler sonuçlarını e-okul veli bilgilendirme sisteminden 
öğrenebileceklerdir. 
 
16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında öğrenciler, beklenmedik bir sonuçla 
karşılaşırlar ise Ortak Sınav Puanlarına itiraz edebilecekler. 
 
Tercihlere Esas olan Okul Kontenjanları 04 Temmuz 2014’te ilan edilecek olup 07 
Temmuz 2014’te ise Yerleştirmeye Esas Puanlar açıklanacaktır. 
 
Öğrencilerin tercihleri 31 Temmuz-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında internet 
aracılığıyla alınacaktır. 
 
 22 Ağustos 2014’te Yerleştirme Sonuçları açıklanıp, kesin kayıtlar yapılacaktır. 
  
Sınavsız öğrenci alan okul kalmamıştır ve tüm okullar 6 okul türü başlığı altında 
toplanmıştır. Anadolu Öğretmen Liseleri, Sosyal Bilimler, Fen ve Anadolu liselerine 
dönüştürülecektir. Fen Liselerinde ise 2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren 
hazırlık sınıfı zorunlu olacaktır. 
 
Tercih İşlemleri:  
 
Öğrenciler tercih ekranından önce aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyeceklerdir. 
 
 “Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Bir Ortaöğretim Kurumuna Yerleştim”,  
 “Özel Öğretim Kurumlarından Birine Kayıt Yaptırdım” 
 “Tercih Yapmak İstiyorum”  

 
“Tercih Yapmak İstiyorum” seçeneğini seçen öğrenciler A ve B olmak üzere iki grupta 
tercih yapabilecekler. 
 A Grubu için öğrenciler, bu grupta yer alan okullardan toplam 15 adet tercih 
yapabilecek. Öğrenciler A grubu tercihlerini, kontenjan listelerinde yer alan okulların 
tercih kodlarını kullanarak yapacaklar. 
Öğrenciler B grubu tercihlerinde ise sadece okul türü seçimi yapabilecek. 
 
 Fen Lisesi 
 Sosyal Bilimler Lisesi 
 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
 Anadolu İmam hatip Lisesi 
 Çok Programlı Anadolu Lisesi 
 Anadolu Lisesi       



 
 
 
 

Yerleştirme işlemi, öğrencilerin yerleştirmeye esas puanları ve tercihleri dikkate 

alınarak puan üstünlüğü ve tercih esasına göre merkezi olarak yapılacak. A grubu 

tercihlerinden hiç birine yerleşemeyen bir öğrenci, B grubundan seçtiği okul 

türlerinden birine puanı dikkate alınarak yerleştirilecek.Burada da yerleşme olmazsa 

adrese dayalı en yakın okula yerleşecektir. 

  

Yerleştirme işlemi sonucu, herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleştirmesi yapılan 
tüm öğrencilerin okul kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. 
 
Yerleştirme sonrasında boş kontenjanı olan okullara ortaöğretim yönetmeliğinin nakil 
esaslarına göre nakil yoluyla ve merkezi olarak öğrenci alınacak. 
 
 
Nakil talebinde bulunan öğrencilerin nakilleri, açık kontenjan bulunması ve puan 
üstünlüğü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir. 
 
 
25-28 Ağustos 2014 tarihlerinde öğrencilerden nakil başvuruları alınacak ve 29 
Ağustos 2014 saat 19:00’da nakil yerleştirme işlemleri tamamlanacak. 
 
 

 
 
 
Not:Tercih ve Yerleştirme döneminde öğrencilerimiz ve velilerimize Müdür 
Yardımcısı ve Rehberlik Servisi tarafından gereken destek verilecektir.  


