
EVRİM OKULLARI    
REHBERLİK SERVİSİ 

04 Eylül 2013 tarihinde  
MEB tarafından yapılan  

basın açıklaması temel alınarak hazırlanmıştır. 
Soru sayıları ve puan sistemi hakkında  

yeni açıklamalar olduğunda  
güncellenecektir.   



 
 

TEOG Temel Öğretimden 
Ortaöğretime Geçiş Modeli  

 

 

 

 

• TEOG, sınav ile öğrenci alan liselere 
giriş için uygulanan seçme ve yerleştirme 

işlemidir.  



Yerleştirme puanı (YEP)  

• Ortaöğretime yerleştirmede kullanılacak 
puandır. 

• -Merkezi Yazılı Sınavlar (MYS),  

•  -Yılsonu Başarı Puanı (YBP), olmak 
üzere iki ana unsur ile belirleyen öğrenci 
odaklı bir sistemdir.  

 



Merkezi Yazılı Sınavlar (MYS) 

• 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 8.sınıf 
öğrencileri 6 dersten merkezi sınava 
girecektir.  

      Türkçe 
      Matematik 
      Fen ve Teknoloji 
      Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 
      Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  
      Yabancı Dil (İngilizce,İtalyanca,Fransızca,Almanca) 

• İki yazılı sınavı olan derslerin birinci yazılı 
sınavı, üç yazılı sınavı olan derslerin ikinci 
yazılı sınavı merkezi sistemle yapılacaktır. 



Merkezi Yazılı Sınavlar 
(MYS) 

• Öğrenciler kendi okullarında sınava girecektir. 
Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi 
okullarından farklı bir okulda görev yapacaktır.  

• Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava 
giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı 
,önceden belirlenen bir hafta sonunda 
belirlenen sınav merkezlerinde yapılacaktır. 



Merkezi Yazılı Sınavlar  
(MYS) 

•Sorular daha önce uygulanan SBS 
sınavlarındaki gibi; öğrencilerin 
kazanımlarını dikkate alarak yorumlama, 
analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları 
tahmin etme, problem çözme ve benzeri 
yeterlilikleri ölçecek nitelikte 
hazırlanacaktır. 

•Sorular 4 şıklı, çoktan seçmeli olacaktır. 

•Yanlış cevaplar doğruları götürmeyecektir. 

 



Merkezi Yazılı Sınavlar  
MYS 

•Yabancı Dil oturumunda, öğrencinin 
ilköğretim okulunda zorunlu yabancı dil 
olarak okuduğu dersten soru sorulacaktır. 
•Öğrenci seçmeli olarak okuduğu yabancı dil 
derslerinden sorumlu olmayacaktır.  
•Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf 
olan öğrenciler için alternatif sorular yer 
alacaktır. 
•TEOG Sınavlarında Müzik, Beden Eğitimi, 
Resim İş ve Seçmeli Dersler ile Rehberlik ve 
Sosyal etkinliklerden soru sorulmamaktadır. 
 



   
MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI   

TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARI  
 

•Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu sözcükler arasındaki 
farklar  

 

•Fiilimsilerin İşlevi ve kullanım özellikleri 

 

•Cümlede fiilimsiye bağlı sözcük ve sözcük grupları  

 

•Cümlenin temel öğeleri ( özne- yüklem) 

 

•Cümlenin yardımcı öğeleri ( nesne ve tümleçler )  
 



MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV 
TC İNKILAP TARİHİ VE 

ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KAZANIMLARI 

• Atatürk’ün Hayatı 

• Atatürk’ün Askeri Başarıları 

• Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna  ve 
gelişimine etki eden 
Selanik,Manastır,Sofya ve İstanbul 
şehirlerindeki ortamın rolü 

• Atatürk’ün üstlendiği milli mücadele 
liderliği 

 



MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV 
TC İNKILAP TARİHİ VE 
ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 

KAZANIMLARI 

• I. Dünya Savaşı  

• Kuvâ-yı Millîye  

• Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin hazırlık 
döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin 
uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması 

• Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve süreçler 

• Kurtuluş Savaşı  

• Sevr Antlaşması ve tepkiler 
 



MERKEZİ SİSTEM ORTAK 
SINAVI   

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
DERSİ KAZANIMLARI 

 

• Zekat, Hac ve Kurban İbadeti  

• Kaza ve kader kavramları 

 



 
MERKEZİ SİSTEM ORTAK 

SINAVI  
MATEMATİK DERSİ 

KAZANIMLARI  
 

• Fraktallar ve Dönüşüm Geometrisi 

• Histogram oluşturma ve yorumlama 

• Üslü Sayılar 

• Kareköklü Sayılar 

 



MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV 
 FEN VE TEKNOLOJİ 

KAZANIMLARI 

 
• Hücre Bölünmesi ve Kalıtım ünitesi; 

-   Mitoz ve mayoz bölünme çeşitleri, 

- Kalıtım konusu 

- DNA ve genetik bilgi, 

- Mutasyon, modifikasyon, adaptasyon ve evrim teorisi 

• Kuvvet ve Hareket ünitesinden;  

- Cisimlere etki eden kaldırma kuvveti, 

- Yoğunluk hesabı, 

- Farklı yoğunluklara sahip sıvıların cisimlere uyguladıkları 
kaldırma kuvvetlerinin farklı olması,  

- Yüzme ve batma olayları, 

 



MERKEZİ SİSTEM ORTAK 
SINAVI   

İNGİLİZCE DERSİ 
KAZANIMLARI  

 
• Friendship 

• Road the success 

• İmproving One’s Looks 



Yılsonu Başarı Puanı (YBP) 
• 6, 7 ve 8. sınıflarda, öğrencinin 

derslerden aldığı yılsonu notları, o 
derslere ait haftalık ders saati sayısı ile 
çarpılacak ve ağırlıklı yılsonu puanı elde 
edilecektir. Ağırlıklı yılsonu puanları 
haftalık toplam ders saatine bölünür ve 
Yılsonu Başarı Puanı elde edilir. 

• Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır. 

 

http://www.evrim.k12.tr/wp-content/uploads/2013/09/YBP.pdf


 Yerleştirme Puanı (YEP) 

• YEP; Ortaöğretime yerleştirmede 
kullanılacak olan puandır. 

• YEP; ağırlıklandırılmış merkezi 
sınavların %70’i ile 6, 7 ve 8. sınıf YBP 
puanlarının aritmetik ortalamasının 
%30’unun toplanması ile oluşacaktır. 

 

•    YEP= %70 MYS+ %30YBP 
 



Yerleştirme Puanının (YEP) 
Eşit Olması Durumunda  

 

 Ortaöğretime geçiş sisteminde öğrencilerin   

 yerleştirmeye esas puanlarının eşit olması durumunda 
sırasıyla aşağıdaki öncelikler dikkate alınacaktır. 

 

  tercih önceliği 

  sırasıyla 8., 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı 
yüksekliği  

   okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı 



ÖZEL OKULLAR SINAVI 

• Özel okullara giriş ile ilgili ayrıntılı ve net bir açıklama Özel 
Okullar Birliği'nden henüz yapılmadı.  

     21 EYLÜL 2013 itibarı ile Hürriyet gazetesinde  yayınlanan 
haberde Özel Okullar Sınavı ile ilgili Bakanlık yetkilileri şu 
cümleleri kullanmışlar: " Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan, 
devlet okullarında olduğu gibi özel ve özel statülü okullar için de 
kullanılacak, özel ve özel statülü okullar için ayrıca bir sınav 
yapılmayacak ve bu okullara kendi sınavlarını yapma hakkı 
verilmeyecek." 

•  SBS hayata geçtiğinden beri son beş yılın hiçbirinde özel okullar 
okul notlarının dahil olduğu bir puanlama sistemi ile öğrenci 
almadılar. 

• Özel okullar kasım ayındaki sınavlar bittikten sonra da ayrı bir 
sınav iznini alabilirler. 

•  
 



ÖZEL OKULLAR SINAVI 

•  Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın ayın 
başında yaptığı yeni sistemle ilgili 
açıklama sonrasında 7 Eylül tarihinde 
Özel Okullar Birliği Derneği eşbaşkanı 
Cem  Gülan'ın basına yaptığı açıklama 



BASIN AÇIKLAMASI 

• Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği başkanı Cem Gülan, devletin 
maddi anlamda özel okullara katkısının olmadığını, bu okulların 
yaşamak için kendi öğrencilerini bulmak zorunda olduğunu söyledi. 
''Öğrencimizi bu kadar karmaşık bir sistemde, 1 milyon 200 bin 
kişi arasından mı kolay buluruz, yoksa 'ben özel okullara gitmeyi 
arzu ediyorum' diyen 30-40 bin kişi arasından mı buluruz'' diyen 
Gülan, eğitim verecekleri kişileri belirleyebilmelerinin en doğal 
hakları olduğunu, bunun yönetmelik ve kanuna da aykırılık teşkil 
etmediğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya özel okulların 
kendi sınavlarını yapmak istediğini ilettiklerini ancak güncellenen 
sistemde, bu konunun istedikleri gibi yer almadığını ifade eden 
Gülan, ''Biz tekrar, gerek Bakandan, gerek Müsteşardan 'özel 
okulların kendi merkezi sınavı olsun.' isteğimizi iletmek için 
görüşme talep edeceğiz'.diye konuştu 

 
 



BASIN AÇIKLAMASI 

•  Bu isteğin kabul edilmemesi hâlinde, her özel okulun kendi 
sınavını yapacağını dile getiren Gülan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
''İstanbul'da Robert, Amerikan, Fransız, İtalyan, Işık gibi pek 
çok kolej var. Bu da bir öğrenci 20-30 sınava girecek demektir. 
Buna da yasak getirilirse bu sefer de mülakatla öğrenci alınır. Bu 
da kamu vicdanını rahatsız eder. Özel okulların doğal hakları olan, 
sadece bazı veli ve öğrenciye kolaylık getirecek bu sistemine izin 
verilmesi lazım.'' Güncellenen ortaöğretime geçiş sistemindeki 
sınavların da merkezi olduğunu öne süren Gülan, ''Seviye 
Belirleme Sınavı ikiye bölünmüştür. Yarısı aralıkta, yarısı ikinci 
dönem yapılacaktır. Merkezi sınavdır, merkezi değerlendirmedir" 
görüşünü savundu. Özel okulların 5 yıldır SBS'ye göre, okul 
notlarını kullanmadan öğrenci seçtiğini anlatan Gülan, 1992-
2008'de kendi sınavlarını yaptıklarını hatırlattı. 



Okul Gezileri 

 6. sınıfta 

•  Kabataş Erkek Lisesi 

  

7. sınıfta 

•  Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi 

•  Cağaloğlu Anadolu Lisesi              



                

 

              

 

    Teşekkür Ederiz 


