
Say1 :32026198-200-E.7186387 

Konu: TEOG Tercih i~lemleri 

T.C. 

MU~ V ALiLiGi 
il Mill! Egitim Mudurlugu 

................................. KA YMAKAMLIGINA 

i19e Milli Egitim Mudurlugu 

13.07.2015 

........................................... MODURLUGUNE 

ilgi :MEB Temel Egitim Genel Mudiirlugiinun 10/07/2015 tarihli ve 7162955 sayl11 yaz1s1. 

Temel Egitimden Ortaogretime Ge9i~ Sistemi kapsammda, 6-16 Temmuz 2015 
tarihleri arasmda ortaokullarm 8 inci simflanm ba~anyla tamamlayan ogrencilerimizin 
ortaogretim kurumlanna yerle~tirme Wemleri i9in tercihler yapllacak olup, arefe gunu olan 
16 Temmuz 2015 Per~embe giinu TEOG tercih ba~vurulanmn aym gun saat 13:00'de sona 
erecek olmas1 nedeniyle Per~embe giinu okullarda okul miidfulerinin bulunmas1, TEOG 
tercihlerinin ahnmas1 ve onaylanmas1 i9in gerekli tedbirlerin ahnarak ilgi yaz1daki 
ay1klamalara gore i~ ve i~lemlerin yapllmas1 hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Eki: 

1-Yazl (1 Sayfa) 

Dag1t1m: 

il9e Kaymakamhgma 

Resmi/Ozel Tum Ortaokul Mudiirliiklerine 

Sebahattin EKE 

Valia. 

Milli Egitim MudiirV. 



T.C. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 
Temel Egitim Genel Mudurlugu 

Say1 : 10230228-200-E.7162955 
Konu: TEOG Tercih i~lemleri 

................... V ALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Mudurlugu) 

10.07.2015 

ilgi: a)2015 Ortaogretim Kurumlarma Ge9i~ Uygulamas1 Tercih ve Yerle~tirme e-Kllavuzu. 
b) Temel Egitim Genel MudfulUglinlin 09.07.2015 tarihli ve 7109680 sayllt yaz1m1z. 

Ortaokullann 8 inci smtflanm ba~anyla tamamlayan ogrencilerimizin ortaogretim 
kurumlanna yerle~tirme i~lemleri i9in tercihler 06-16 Temmuz 2015 Saat 13:00'a kadar 
almmaktadtr. 

Tercih yapacak durumda olup da 9e~itli nedenlerle zamamnda tercihini yapamayan 
veya tercihi okul yonetimi tarafmdan onaylanmas1 unutulan hi9bir ogrenci buaktlmayacakttr. 
Ogrencilerin tercih durumlanmn e-Okul Yonetim Bilgi Siteminde okul, il9e ve il yoneticileri 
tarafindan glinluk kontrol ve takibinin yapllacag1 ilgi (b) yaz1m1z ile bildirilmi~tir. Bunun i9in; 

1.0kul Yoneticileri e-Okul Smav i~lemleri I Duyurular ekrammn raporlar bolUmlinde 
yer alan "TEOG Tercih Yapmayan Ogrenci Listesi" ve "TEOG Tercih Kontrol ve Onay 
Durum Kontrol Listesi" raporlar1m surekli kontrol edecekler. 

2.illil9e Milli Egitim ~ube Mudurleri (Temel Egitim Hizmetlerinden sorumlu) 
;e-Oku1/MEM i~lemleri/Raporlar/TEOG Tercih ve Onay Durum Sayllan ekramndan 
il9elerindeki rum okullarm TEOG tercih durumlanm kontrol edecek, tercihi onaylanmamt~ 
veya okulunda tercih yapmam1~ ogrencisi bulunan okul yoneticilerini anhk uyaracaklardtr. 

3.Arefe gunu olan16 Temmuz 2015 Per~embe gununde kamu personelinin idari izinli 
sayllmast ve TEOG tercih b~vurulanmn aym glin saat 13:00'de sona erecek olmas1 
nedeniyle Per~embe glinu okullarda yoneticilerin bulunmas1 saglanarak TEOG tercihlerinin 
ahnmas1 ve onaylanmas1 i9in gerekli tedbirler mUlki amirliklerce almacaktu. 

Bilgilerinizi ve ogrencilerimizin tercihlerinin ahnmas1 ve onaylanmast sfuecinde 
gereken hassasiyetin gosterilmesini onemle rica ederim. 

Atatiirk Blv. 06648 K1zilay/ ANKARA 

FatihBA~AK 

Bakan a. 
Genel Mudfu V. 
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,lMu~ Milll Egitim MiidiirUigii 
2015 VIII Ortaogretim Kurumlanna Ge~i~ Tercih yapmayan Ogrenciler Bilgi Listesi 

il<;e Adl Okul Adl Ogrenci Adl Tercih Yapmama Sebebi (A<;lklama) TC Kimlik Numarasl 

A~.klamalar : 


l-Tablolar doldurulurken okul ad., ogrenci isimleri ilk hafleri buyuk diger harfleri kOt;uk olacak ~ekilde yazllacaktlr.Tercih Yapmama Sebebi Al):lklamalar klsmj 


normal cUmle yaplsma uygun olarak doldurulacaktlr. 


i2-Tercih yapmayan/yapamayan ogrencilerin velilerinden tercih yapmama gerekl):eleri yazll! dilekt;e olarak ahnacak.Tablodaki tercih yapmama 

nedenine velinin dilekl):esindeki gerek!;e yazllacaktlr.SUrekli devamslz,adresinde bulunmayan vb. ogrencilerin durumlan at;lk olarak belirtilecektir. 

3-ilt;e Milli Egitim MUc:IUrli..jkleri okullardan gelen tablolan birle~tirerek iI!;e bazmda tek tablo olarak duzenleyeceklerdir. 


