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 Çocuklarımız için heyecanlı ve yoğun bir sınav dönemi başlıyor. Uzun bir yaz tatilinden sonra 
yeni bir döneme alışabilmek çocuklar için zor olabilmektedir. Değişen uyku düzeni, tatilin vermiş 
olduğu rahatlık ders çalışma performansını, dikkati ve motivasyonu olumsuz yönde 
etkilemektedir. İlk TEOG sınavları kasım ayında olacağı için öğrencilerimizin bir an önce 
çalışmalara başlaması gerekmektedir. Bu konuda ebeveynlerin çocuklarını desteklemeleri 
oldukça önemlidir. Bu zor dönemde en büyük desteği ve yardımı sizden görecekler, bunu 
çocuğunuza hissettirmeniz çok önemlidir. Yol boyunca ilgi ve desteğinizi çocuğunuzdan 
esirgemeyeceğinizi ona hissettirmeli ve onu rahatlatmalısınız. Çocuğunuz ilk kez böyle bir sınava 
hazırlandığından kaygılı olabilir. Bu sene onu nelerin beklediğini, nasıl bir yol haritası çizmesi 
gerektiğini çocuğunuza anlatmalı ve onu bu konuda bilinçlendirmelisiniz. Çocuğunuzun 
kaygısını artıracak ifadelerden uzak durup onu motive etmeli ve sınav sonucu ne olursa olsun 
yanında olacağınız mesajını ona vermelisiniz.
 

TEOG NEDİR?

 TEOG, öğrencinin başarısını anlık bir performansa göre değil belli bir zamana yayarak 
değerlendiren sınav sistemdir. İki yazılısı olan derslerin (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılâp Tarihi 
ve Atatürkçülük) birincisi, üç yazılısı olan derslerin(Matematik, Türkçe, İngilizce, Fen ve Teknoloji) 
ikincisi MEB tarafından merkezi olarak yapılır. İlk TEOG sınavları kasım ayında, ikinci TEOG sınavları 
ise nisan ayında gerçekleşir. TEOG sınavları iki güne yayılarak yapılır. İlk gün Türkçe, Matematik, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavı;  ikinci gün İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Fen ve Teknoloji, 
İngilizce sınavları yapılır. Her sınavda 20 soru mevcuttur. Bu sorular çoktan seçmeli olup 
cevaplarda 4 şık bulunmaktadır. Yanlışlar doğru soruyu götürmemektedir. Her sınav için verilen 
süre 40 dakikadır. Sorular 8. sınıf müfredatını ve sınav öncesi işlenen konuları kapsamaktadır. Bu 
sınavlar öğrencilerin kendi okullarında yapılır. Sınavda görevli olan gözetmen öğretmenler başka 
okullardan görevlendirilir. Geçerli bir mazeret nedeni ile sınava giremeyen öğrenciler MEB’in 
belirlediği bir okulda ve tarihte tela� sınavına alınacaktır. TEOG sınav sonuçları,  her soru 5 puan 
olacak şekilde 700 üzerinden değerlendirilir. Yerleştirmeye Esas Puan Türü 500 üzerinden yapılır.

YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP)

 6, 7 ve 8. sını�arda, öğrencilerin derslerden aldığı yıl sonu puanlarının haftalık ders saatiyle 
çarpılması ve elde edilen toplam puanın haftalık ders saatine bölünmesiyle elde edilen puan 
türüdür. Yıl sonu notları o dersin haftalık ders saati ile çarpılır, bu uygulama tüm dersler için 

TEMEL EĞİTİMDEN ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ yapıldıktan sonra yıl sonu notlarının değerleri toplanır. Ortaya çıkan değerler, haftalık ders 
saatine bölünür ve puanlama 100 üzerinden yapılır. 

YEP NEDİR?

 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puan demektir. YEP merkezi sınavların %70’i ile 6, 7 ve 8. 
sınıf YBP puanlarının ortalamasının %30’unun toplanması ile elde edilir.

ÖRNEK HESAPLAMA:
OSP1+OSP2/2=AOSP (Ağırlıklı Ortalama Sınav Puanı)
(AOSP+YBP8+YBP7+YBP6)/2= YEP

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

 Sınav sonuçları,  ilk sınav ocak ayında ikinci sınav haziran aynıda e-okul meb.gov.tr adresinde 
açıklanacaktır. Tercih işlemleri e-okul meb.gov.tr adresinden veya herhangi bir ortaokul 
müdürlüğünden yapılmalıdır. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılmalıdır. 
Yerleştirme işlemleri öğrencilerin tercihleri doğrultusunda YEP üstünlüğü esas alınarak yapılır.  Bir 
önceki senenin okul puanlarına göre tercih yapmak yanıltıcı olabilir. Doğru olan tercih, okulun 
bulunduğu yüzdelik dilimle öğrencinin bulunduğu yüzdelik dilim dikkate alınarak yapılan 
tercihtir. İlk yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, okullarda boş kalan kontenjanlar için nakil 
başvuru işlemi gerçekleştirilir. Nakil başvuru işlemi MEB’in belirlediği tarihlerde ve sayıda 
yapılabilir. 

TEOG’DA PUAN EŞİTLİĞİ

 YEP (Yerleştirmeye Esas Puanı)’in eşit olması halinde AOSP (Ağırlıklandırılmış Ortalama Sınav 
Puanına)’ye,  eşitliğin devam etmesi durumunda sırasıyla 6. 7. ve 8. sınıf YBP üstünlüğüne bakılır. 
Eşitlik yine devam ederse öğrencinin okula özürsüz devamsızlık yaptığı gün sayısının azlığına 
bakılır, bu durumda da eşitlik sağlanamamışsa yaşça küçük olan öğrenciye öncelik tanınır.  
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