
2017- 2018 

İELEV Özel Lisesi Kayıt Takvimi * 
 

 

Taban Puan İlanı 
 

16 Haziran 

 

1. Ön Kayıt Dönemi 
 

30 Haziran – 3 Temmuz (09.00 – 17.00) 

 

Asil ve Yedek Listelerin İlanı 
 

3 Temmuz (Saat 20.00) 

 

1. Kesin Kayıt Dönemi 
4 Temmuz (Asil Liste Kayıt) 

5 Temmuz (Yedek Liste Kayıt) 

(Kontenjan dolmadığı takdirde) 

2. Kayıt Dönemi Taban Puan İlanı 

 

5 Temmuz 

 

2. Ön Kayıt Dönemi 
 

6 Temmuz (09.00 – 17.00) 

 

Asil ve Yedek Listelerin İlanı 
 

6 Temmuz (Saat 20.00) 

 

2. Kesin Kayıt Dönemi 

 
7 Temmuz 

09.00 – 15.00 (Asil Liste Kayıt) 

15.30 – 17.00 (Yedek Liste Kayıt) 

(Kontenjan dolmadığı takdirde) 

3. Kayıt Dönemi Taban Puan İlanı 

 

7 Temmuz 

 

3. Ön Kayıt Dönemi 
 

10 Temmuz (09.00 – 17.00) 

 

Asil ve Yedek Listelerin İlanı 
 

10 Temmuz (Saat 20.00) 

 

3. Kesin Kayıt Dönemi 

 
11 Temmuz 

09.00 – 15.00 (Asil Liste Kayıt) 

15.30 – 17.00 (Yedek Liste Kayıt) 

 

Serbest Kayıt Dönemi 
 

12 - 13 Temmuz 

 
 

* Bu kayıt takvimi İELEV Ortaokullarından alınacak öğrenciler için geçerli değildir.  



KAYIT KILAVUZU 

 
TEOG 8. SINIF ORTAK SINAVLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI 

 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, 8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretime yerleştirilmelerini 

sağlamak amacı ile 8. sınıf Birinci Dönem Ortak Sınavı ve İkinci Dönem Ortak Sınavları 

gerçekleştirilmiştir. 

Okulumuza, 8. Sınıf Birinci ve İkinci Dönem Ortak Sınavlarına girmiş, sınavları 

Bakanlıkça geçerli sayılmış ve okulun açıkladığı taban puan ve üzerinde puan almış her 

aday başvuruda bulunabilir. 

İELEV Özel Lisesi, TEOG YEP’i (Yerleştirmeye Esas Puanı) esas alarak öğrenci kaydı 

yapar. 

 
 

KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR 

 
1- Kayıt kabul işlemleri taban puan ilanı, ön kayıt ve kesin kayıt yoluyla okulumuz 

tarafından belirlenen ve ilan edilen kayıt takvimine göre yürütülür. 

2- Ön kayıtlar, elektronik ortamda veya bizzat okula giderek okulda sağlanacak 

elektronik ortamda yapılır. 

3- Kayıt kabuller öğrenci velisi veya noter tasdikli veli vekaleti olan bir yetişkin 

tarafından yapılır. (Anne – Baba ayrı ise velayet belgesi istenir.) Ön kayıt ve kesin 

kayıt sırasında öğrenciye ait resimli kimlik bilgileri ve e-okul sistemine giriş için 

gerekli belgeler** ibraz edilir. 

4- Kesin kayıtlar, okul kayıt takviminde belirlenen tarih ve saatlerde gerçekleştirilir. 

5- Kesin kayıtlarda adayların puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla: 

- Türkçe sınavları toplam puanına, 

- Matematik sınavları toplam puanına, 

- Fen ve Teknoloji sınavları toplam puanına, 

- T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavları toplam puanına bakılır, 

bunların eşit olması durumunda yaşı küçük adaya öncelik verilir. 

6- Kayıt Çekme İşlemi: Kesin kaydını yaptırıp herhangi bir sebeple; okul eğitim 

öğretim yılına başlamadan önce veya sonra kaydını alan adayların ücret iadesi, 

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Ücretlerin iadesi” maddesi hükümlerine 

göre yapılır. 

7- Kesin kayıt yaptırıp ayrılan öğrencilerin yerine, öğrencinin ayrılışı hangi kayıt 

dönemindeyse o kayıt dönemi içinde sıralama listesine göre yeni öğrenci kaydı 

yapılır. 

8- Okulun taban puanı, her dönem için Kayıt Kabul Komisyonunca yeniden tespit ve 



ilan edilecektir. 

9- Okul, bu kılavuzda belirtilen Hazırlık sınıfı kontenjanını doldurmak zorunda değildir, 

puan düşürmeyip kayıtlarını herhangi bir zamanda durdurabilir. 

 

 
** Kesin Kayıt için gerekli Belgeler: 

 

- TEOG sınav puanlarını gösteren e-okul ve TEOG sayfaları (Okul onayı zorunlu 

değildir.), 

- Öğrencinin nüfus cüzdanı veya noter tasdikli fotokopisi ve bu belgelerden birinin 

fotokopisi, 

- Ebeveynlerin nüfus cüzdanları ve fotokopileri (MEB tarafından e-okul sistemine 

girilmek üzere istenmektedir.), 

- Ebeveynler boşanmışlarsa velâyet belgesi ve fotokopisi, 

- Kayıt için gelen kişi velâyet hakkına sahip değilse noter onaylı vekalet belgesi ve 

fotokopisi, 

- Öğrencinin son sene içinde çekilmiş 6 vesikalık fotoğrafı, 

- Öğrenim ücretinin bankaya yatırıldığını gösteren ödeme belgesi, 

- MEB Veli Sözleşmesi (okulumuzda doldurulacaktır) 
 

Burs Başvuruları: 
 

Okulumuzun sunduğu Bursluluk olanakları hakkında bilgilenmek için “İELEV Özel 

Lisesi Bursluluk İndirim ve Ödüller Yönetmeliği”ni inceleyiniz. 

http://www.ielev.k12.tr/tr/kayit/bursluluk-indirim-ve-oduller-yonetmeligi-ielev-ozel-lisesi/ 
 
 

 

ÖNEMLİ NOT: 
 
 
1- Bilgi amaçlı ön başvuru formu: 

Daha evvel okulumuza gelerek veya web sitemiz üzerinden “Lise Aday Öğrenci Formu” 

doldurduysanız, bunu “Ön Başvuru” kabul ediyoruz. Size o süreçte iletildiği üzere 30 

Haziran tarihinde YEP puanlarının ilan edilmesiyle birlikte puanınızı güncellemeniz 

gerekmektedir. Ancak puanınızı güncellediğiniz takdirde öğrenciyi kayda esas teşkil 

edecek listede sıralamaya sokabiliriz. 

 

Bunun için cep telefonunuza kısa mesaj yoluyla veya elektronik posta yoluyla size bir 

link gönderilecektir. Lütfen bu link üzerinden YEP puanınızı güncellemeyi ihmal 

etmeyiniz. 

http://www.ielev.k12.tr/tr/kayit/bursluluk-indirim-ve-oduller-yonetmeligi-ielev-ozel-lisesi/


2- Ön Kayıt Yenileme: 

Ön kayıtlarımız ve kayıtlarımız, kayıt takviminde belirtildiği şekilde 30 Haziran - 13 

Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecektir. 

Aday öğrenci asil listeden ve yedek listeden kayıt yaptıramadıysa, kayıt hakkını 

kaybetmiş olur. Bir sonraki Ön Kayıt Döneminde ilan edilen yeni Taban Puana göre ön 

kayıt yaptıran yeni adaylarla birlikte “Ön Kayıt” işlemini yenilemek zorundadır. 


