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Sevgili Öğrencimiz ve Değerli Velimiz, 
Yoğun ve tempolu geçen merkezi sınavlara hazırlık sürecinin ardından liseye yönelik 
tercih yapacağınız kritik noktaya geldik. Bu noktada hem öğrencimizin hem de sizin 
ihtiyaç duyacağınız bilgileri deneyimli PDR kadromuzun süzgecinden geçirdik ve size 
Tercih Pusulası’nı hazırladık. Tercih Pusulası; karar verme sürecinin psikolojik temellerini 
dikkate aldığımız “Tercih Sürecine Zihinsel ve Psikolojik Hazırlık” ve Milli Eğitim 
Bakanlığının şu ana kadar yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda hazırladığımız 
“Tercihle İlgili Teknik Bilgiler” olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  

En doğru tercihi yapmanıza destek olmak dileğiyle… 

Okul seçimi gibi önemli bir konu ile ilgili net olarak karar verememek genellikle bu 
konuyla ilgili yeterli bilginin olmamasından ya da tam olarak neyi istediğini bilmemekten 
kaynaklanır. Evet, bu kolay bir karar olmayabilir. Ancak bu süreçte dikkate alınacak bazı 
unsurlar tercih işini kolaylaştırdığı gibi daha doğru bir tercih yapılmasını da sağlar.  

Bahçeşehir Koleji PDR Bölümü olarak doğru karar vermenize yardımcı olmak amacıyla 
öğrencimize bazı öneriler hazırladık. Bu önerileri uygulayabilmesi için ailesinin desteği 
de önem taşımaktadır: 

 

Seni iyi tanıdığını düşündüğün büyüklerinden fikir al. Bu gibi 
önemli kararlarda seni iyi tanıyan kişiler yardımcı olabilir.  

 

Tercih etmeyi düşündüğün liseleri mutlaka tanımaya 
çalış, neyi seçtiğinin farkında ol. Bu okulları yakından 
tanımak için: 

Okulların web sayfalarını incele: Okul tanıtımında 
nelere yer veriliyor? Üniversiteye yerleştirme 
oranları nasıl ve mezunları daha çok hangi 
üniversitelere yerleşmiş? Yıl boyunca düzenlemiş oldukları 
etkinlikler neler? Okul hangi yönleri ile öne çıkıyor? 



 

 

 

Okulu ziyaret et: Eğer fırsatın varsa tercih etmeyi düşündüğün okulları mutlaka önceden 
gidip görmelisin. Fiziksel şartları, ulaşımı, teknolojik donanımı nasıl? Yakın çevresinde 
nereler var? O okuldaki öğretmenlerin ve öğrencilerin profili nedir? Eğitim yaklaşımı nasıl? 
Fırsat bulursan mutlaka o okuldaki öğretmen ya da öğrencilerle sohbet et. Öğrencilere 
tekrar tercih şansları olsa gene bu okulu seçip seçmeyeceklerini sorabilirsin. Fakat tek bir 
kişinin yorumu ile o okulla ilgili yargıya ulaşma; mümkün olduğunca farklı kaynaklardan 
bilgi edinmeye çalış. Kendini o okulun öğrencisi gibi hayal et. Bu hayal seni 
heyecanlandırıyor mu? Orada iyi şeyler başarabileceğine inanıyor musun? 

Okulu tanımak için sosyal medyadan faydalan: Teknolojinin sağladığı imkânlarından 
faydalanarak tercih etmek istediğin lise ile ilgili sosyal medyada araştırma yap. Okulla ilgili 
yapılan yorumları oku.  

İçeriden bilgi al: Çevrende senin tercih etmek istediğin liseye giden öğrencilerden, çocuğu 
bu liseye giden velilerden ve mümkünse bu okulda görev yapan öğretmenlerden bilgi al. 
Okulun ne gibi artı ve eksi yönleri olduğunu sor.  

 

Eğer özel olarak ilgilendiğin spor, sanat vb. bir faaliyet varsa tercih etmeyi düşündüğün 
okulda bu ilgi alanına yönelik faaliyetleri destekleyen imkânların olup olmadığını öğren.  

Tercih etmeyi düşündüğün okulların gerektirdiği şartları dikkate al. Bu okul senin puan 
aralığında bir öğrencinin tercih edebileceği bir okul mu? Eğer özel bir okul ise ödeme 
koşulları senin ailenin karşılayabileceği sınırlar içinde mi? Sunduğu burs imkânları neler? 
Okula ulaşımını nasıl gerçekleştireceksin? Seçtiğin okul için yatılı okuman gerekiyorsa 
bunun yaratacağı sonuçlara hazır mısın? Okulun akademik başarısı dışında bu gibi 
etkenler de sonraki süreçlerde sorun yaşanmaması açısından son derece önemlidir.  

 

İleride nasıl bir meslek seçmek istediğini düşün. Biliyoruz, mesleki gelişimin devam 
ediyor, ancak tercih edeceğin lise seçmek istediğin meslek açısından sana avantaj 
sağlıyor mu diye değerlendir. Bu konuda KET (Kariyer Eğilim Testi) sana fikir verebilir.  

 

Kendi yeteneklerin ve potansiyelin doğrultusunda; senin için önemli olan unsurları 
içeren bir okula karar vermek önemlidir. Ancak tek bir seçeneğe odaklanıp kendini 
alternatifsiz bırakmak ciddi bir hayal kırıklığı yaratır. Her zaman için başka seçenekler de 
vardır ve bu seçenekler de kendi içinde bir takım artıları barındırırlar.  

 



 

 

Bir okulun çok bilenen ve popüler olması ya da aile büyüklerinden birinin o okuldan 
mezun olması senin için de her zaman en doğru tercihin o okul olacağı anlamına gelmez. 
Okulun, senin sahip olduğun özelliklerini ortaya koyabileceğin ve kendini 
geliştirebileceğin bir öğrenme ortamı sunması önemlidir.  

 

Tercih sürecinde karar vermene yardımcı olmak amacıyla Tercih Pusulası’nda yer alan 
etkinlikleri yapmanı öneririz. Bazı etkinlikler öğrenci ve aile için ayrı ayrı tasarlanmıştır. 
Etkinlikler bireysel ve ayrı olarak yapılsa da sonrasında öğrenci ve ailenin beraberce 
cevaplarını değerlendirmeleri; birbirlerinin fikirlerini anlamada ve en doğru tercihi 
yapmada yardımcı olacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ETKİNLİK:      KARAR VERİYORUM                                                              (Öğrenci Formu) 

Bir Okulda Aradığım Özellikler:  

Senin için bir okulda olmazsa olmaz özellikler nelerdir? Bir beyin fırtınası yap ve aklına 
gelenleri aşağıya yaz.  Daha sonra yazdığın bu özelliklerin önem derecesini belirlemek için 
100 üzerinden puan ver.  

• ________________________________________________________ ( _____ /100) 

• ________________________________________________________ ( _____ /100)  

• ________________________________________________________ ( _____ /100)  

• ________________________________________________________ ( _____ /100) 

• ________________________________________________________ ( _____ /100) 

• ________________________________________________________ ( _____ /100)  

• ________________________________________________________ ( _____ /100)  

En yüksek puanı verdiğin 3 özelliği işaretle. Bu özelliklerin senin için neden önemli 
olduğunu yaz.  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hayalimdeki Lise 

Okumayı istediğin liseyi hayal et ve zihninde 1 yıl sonrasına git. Seçtiğin lisede ilk seneni 
bitirmek üzere olduğunu düşün. Nasıl bir okul? Nasıl bir ortamı var? Sen bu okulda neler 
yapıyorsun? Bu hayalini anlat ya da resmini çiz. 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİK:      KARAR VERİYORUM                                                                      (Aile Formu) 

Çocuğumun Okumasını İstediğim Okulda Aradığım Özellikler:  

Sizin için çocuğunuzun okuyacağı bir okulda olmazsa olmaz özellikler nelerdir? Beyin 
fırtınası yapıp aklınıza gelenleri aşağıya yazınız.  Daha sonra yazdığınız bu özelliklerin önem 
derecesini belirlemek için 100 üzerinden puan veriniz. 

• ________________________________________________________ ( _____ /100) 

• ________________________________________________________ ( _____ /100)  

• ________________________________________________________ ( _____ /100)  

• ________________________________________________________ ( _____ /100) 

• ________________________________________________________ ( _____ /100) 

• ________________________________________________________ ( _____ /100)  

• ________________________________________________________ ( _____ /100)  

 

 

 

 



 

 

En yüksek puanı verdiğiniz 3 özelliği işaretleyiniz. Bu özelliklerin sizin için neden önemli 
olduğunu belirtiniz.  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Değerli Velimiz, 

Yaşamla ilgili sahip olduğunuz tecrübeler ve çocuğunuzu ne kadar iyi tanıdığınız dikkate 
alındığında ona bu karar sürecinde destek olabilecek en iyi yol arkadaşı sizsinizdir. Bu 
süreçte onun beklenti ve hayallerini anlamaya, yol gösterici olmaya çalışın. Ancak bunu 
yaparken onun kendi hayallerinin; sizin onun için kurduğunuz hayallerden öncelikli 
olduğunu unutmayın. Mutlu ve başarılı bir birey olabilmesi için kendi potansiyeli 
doğrultusunda değerli ve başarılı hissedeceği bir ortamda kuracağı gelecek önemlidir.  

 

ETKİNLİK:      TERCİH LİSTEM 

Yerleştirme puanını dikkate alarak; daha önceki etkinliklerle belirlemiş olduğunuz beklenti 
ve hayallerinize en uygun liselerin hangileri olabileceğini belirleyip aşağıdaki listeye 
yazınız. Parantez içinde bırakılan kısma o liseye ait 2013 taban puan ya da yüzdelik dilimini 
de ekleyebilirsiniz.  

• _________________________________________________________ ( _________ ) 

• _________________________________________________________ ( _________ )  

• _________________________________________________________ ( _________ ) 

• _________________________________________________________ ( _________ )  

• _________________________________________________________ ( _________ ) 

• _________________________________________________________ ( _________ )  

• _________________________________________________________ ( _________ ) 

• _________________________________________________________ ( _________ )  

• _________________________________________________________ ( _________ ) 

• _________________________________________________________ ( _________ )  



 

• _________________________________________________________ ( _________ ) 

• _________________________________________________________ ( _________ )  

• _________________________________________________________ ( _________ ) 

• _________________________________________________________ ( _________ )  

• _________________________________________________________ ( _________ ) 

• _________________________________________________________ ( _________ )  

 

Tercih ettiğin liselerin geleceğine nasıl bir katkısı olabilir? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tercih ettiğin liselere yerleşmende karşılaşabileceğin engeller var mı? Varsa bunlar nelerdir 
ve bunları aşmak için neler yapabilirsin? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZİYARET ETTİĞİM OKULLAR İLE İLGİLİ NOTLARIM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okulun Adı: 

Bu okulda neleri beğendim? 

 

 

Bu okulda beklentimi karşılamayan ne var? 

 

Genel olarak bu okula verdiğim puan:  

Okulun Adı: 

Bu okulda neleri beğendim? 

 

 

Bu okulda beklentimi karşılamayan ne var? 

 

Genel olarak bu okula verdiğim puan:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okulun Adı: 

Bu okulda neleri beğendim? 

 

 

Bu okulda beklentimi karşılamayan ne var? 

 

Genel olarak bu okula verdiğim puan:  

Okulun Adı: 

Bu okulda neleri beğendim? 

 

 

Bu okulda beklentimi karşılamayan ne var? 

 

Genel olarak bu okula verdiğim puan:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okulun Adı: 

Bu okulda neleri beğendim? 

 

 

Bu okulda beklentimi karşılamayan ne var? 

 

Genel olarak bu okula verdiğim puan:  



 

2013-2014 öğretim yılında MEB tarafından liselere giriş sınavları ile ilgili çeşitli düzenlemeler 
yapıldı. Sizlerin de bildiği üzere bu düzenlemeler sonucunda sınav sisteminde pek çok 
değişiklik meydana geldi. Yapılan bu değişiklikler sınavların sürecini etkilediği gibi tercih ve 
liselere yerleşme işlemlerini de etkileyecek. Bu konuyla ilgili MEB Kılavuzu henüz 
yayınlanmadığı için bugüne kadar MEB yetkililerinin yapmış oldukları açıklamaları esas 
alarak bu kısmı hazırladık.  

 

11 Haziran 2014 Çarşamba 2. Merkezi Ortak Sınav puanlarının ilanı 

16 – 20 Haziran 2014 2. Merkezi Ortak Sınav puanlarına itiraz dönemi 

04 Temmuz 2014 Cuma Lise kontenjan tablolarının ilanı 

07 Temmuz 2014 Pazartesi Yerleştirmeye esas puanın (YEP) ilanı 

31 Temmuz prş. – 08 Ağustos 2014 
Cuma 

Tercihlerin yapılması 

22 Ağustos 2014 Cuma Yerleştirme sonuçlarının ilanı ve kesin kayıt 

25 – 28 Ağustos 2014 Nakil başvurularının alınması 

29 Ağustos 2014 Cuma Nakil işlemlerinin tamamlanması 

Eylül ayı süresince Haftalık periyotlarla nakiller devam edecek 

15 Eylül 2014 Pazartesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı başlangıcı 

 

 

ADIM ADIM TEOG TERCİH TAKVİMİ 

11 Haziran 2014 Çarşamba- 2. Merkezi Ortak Sınav Puanlarının İlanı 



 

E-okul üzerinden, merkezi sistem ile yapılan 6 dersin 2. dönem puanları ile 
her iki dönemdeki puanları ve katsayıları kullanılarak hesaplanan 
Ortak Sınav Puanları (OSP)  açıklanacak. 

16 – 20 Haziran 2014- 2. Merkezi Ortak Sınav Puanlarına İtiraz Dönemi 
Belirtilen tarihlerde itiraz edilecek her ders için T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA 
şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi veya Türkiye Halk Bankası 
Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” 
aracılığıyla 10 TL yatırılması gerekmektedir.  
İtiraz başvurusunun dikkate alınması için itiraz dilekçesi ile banka dekontunun da 
gönderilmesi gerekiyor.  

04 Temmuz 2014 Cuma- Lise Kontenjan Tablolarının İlanı 

Bu tablolarda, il il Türkiye’deki tüm ortaöğretim kurumlarının adı, türü, öğretim süresi, 
pansiyonu olup olmadığı, öğretim dili, kontenjanı, 2013 SBS Taban Puanı ve Yüzdelik Sırası 
yer alacak. 

07 Temmuz 2014 Pazartesi- Yerleştirmeye Esas Puanın (YEP) İlanı 

E-okuldan ulaşacağınız sonuç belgesinde öğrencimizin; 
• Merkezi ortak sınavlardaki netleri doğrultusunda 700 tam puan üzerinden 

oluşan puanını,  
•  6.,7. ve 8.sınıf Yıl Sonu Başarı Puanlarının eklenmesi sonucu 500 tam puan 

üzerinden oluşan YEP puanını, 
• YEP puanına göre İstanbul’da ve Türkiye’de kaçıncı olduğunu ve Yüzdelik 

Dilimini görebileceksiniz.  
 

 

 

 

31 Temmuz prş. – 08 Ağustos 2014 Cuma- Tercihlerin Yapılması 

 Tercih yapmak istediğinizde önce şu 3 seçenekten birini işaretlemeniz gerekecek: 

 “Özel yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Bir Ortaöğretim Kurumuna Yerleştim.” 

 “Özel Öğretim Kurumlarından Birine Kayıt yaptırdım.” 

 “Tercih Yapmak İstiyorum.” 

Bu seçeneklerden “Tercih Yapmak İstiyorum.” seçeneği işaretlendiğinde öğrencimiz A ve 
B olmak üzere iki grupta tercih yapacak. A grubunda farklı okul türleri arasından okul 
adına göre 15 tercih yapacak. B grubunda ise Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu 
Lisesi vb. okul türüne göre tercih yazacak. Hangi okula gitmek istiyorsa o okul türüne 
sıralamada öncelik vermesi gerekiyor. Yerleştirme puan üstünlüğü esas alınarak merkezi 
olarak yapılacak. Puanına göre tercih ettiği okullara yerleşemeyen öğrenciler B grubundaki 
tercih listelerinden ikamet adreslerine en yakın boş kontenjanı olan okula puan 
üstünlüğüne dayalı olarak yerleşecek.  



 

 
Taban puan uygulaması kaldırıldı. Yerleştirmeye Esas Puanı ne olursa 
olsun 8’inci sınıfı başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler tercih yapabilecek! 

 

Öğrencilerin tercihlerine göre Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirmeleri yapılırken 
Yerleştirme Puanı‘nın eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sırasına bakılacak:  

 1) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı yüksek olana (Maksimum 700), 

 2) 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı yüksek olana, 

 3) 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı yüksek olana, 

 4) 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı yüksek olana, 

 5) Daha üst sırada tercih edene, 

 6) Okuldaki Özürsüz Devamsızlık Oranı az olan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Yabancı Okulların Öğrenci Alımı 

MEB tarafından öğrencilerin puan bilgileri verilmezse, öğrencinin e-okul karnesinden 
Türkçe, Matematik ve Fen dersleri puanlarıyla 8.sınıf yılsonu başarı puanlarını alarak 
kendileri hesaplama yapacaklar.  

Özel Yabancı Okullara yerleştirme yapılırken puanının eşit olması durumunda aşağıdaki 
öncelik sırasına bakılacak: 

1) Türkçe Merkezi 2.Sınav puanı yüksek olan 

2) Matematik Merkezi 2.Sınav puanı yüksek olan 

3) Fen ve Tekn. Merkezi 2.Sınav puanı yüksek olan 

4) Türkçe Merkezi 1.Sınav puanı yüksek olan 

5) Matematik Merkezi 1.Sınav puanı yüksek olan 

6) Fen ve Tekn. Merkezi 1.Sınav puanı yüksek olan 



 

7) 8.Sınıf YBP’si yüksek olan 

8) Yaşı küçük olan adaya öncelik verilecektir. 

 

Özel Okullara Burslu Öğrenci Alımı 
• Özel okulların burslu öğrenci kontenjanı, pansiyon ve yemek gibi şartlarını içeren 

tüm bilgiler 04 Temmuz 2014’te yayınlanacak olan kontenjan tablolarında 
açıklanacak. (Burslu öğrenci kontenjanı %10’dur) 

• Özel okullar burslu öğrencileri Türkiye çapında %5’lik dilim içerisinden alacak. 
• Yerel şartları dolayısıyla boş kalan okullar, İL ÇAPINDAKİ %5’lik dilimden 

kontenjanını doldurabilecek. 
• Özel okullar burslu aldıkları öğrencilerin bursluluklarını, başarısızlık, sınıf tekrarı gibi 

hiçbir ek şart ve yükümlülük aramadan eğitim-öğretim süresi boyunca devam 
ettirecek. 

• Eğitim dışında yemek ve ulaşım ücretleri de bursluluk kapsamında olacak. 

 

Nakil İşlemleri 

 
25-28 Ağustos tarihleri arasında nakil talebinde bulunan öğrencilerin nakilleri, açık 
kontenjan bulunması ve PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ esas alınarak otomatik olarak 
gerçekleştirilecek. 29 Ağustos 2014 saat 19:00’da nakil yerleştirme işlemleri 
tamamlanacak. Boş kalan kontenjanlara nakil işlemleri EYLÜL AYI içerisinde de haftalık 
periyotlarla devam edecek. 
 

 

 

 

 

 

 

Tüm bu tercih ve yerleşme sürecinde Bahçeşehir 
Koleji rehber öğretmen ve idarecileri olarak uzman 

desteğimizle hep sizin yanınızda olacağız. 



 

 


