
1. Dönem TEOG Sınavı Sonuçları 

 

 

 

Değerli Aileler, Sevgili Öğrenciler,  

  

Birinci dönem yapılan TEOG sınavı sonrasında öğrencilerimizin aldığı sonuçların özeti aşağıdaki gibidir:  

  

          Ortaokul 8. sınıfta okuyan 116 öğrencimizin tamamı TEOG sınavlarına katılmıştır.  

  



          Sınavda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil 

derslerinin her birinden 20 adet soru sorulmuş ve toplam 120 soru üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 

  

          Geçen yıl vurguladığımız üzere, TEOG sınavlarında yanlış cevapların doğru cevapları götürmesi (eksiltmesi) söz konusu değildir.  

  

          Okulumuzun ortalaması 120 soruda 111,62 olarak gerçekleşmiştir.  

  

         Öğrenci sayımızın %78’ine denk gelecek şekilde 91 öğrencimiz %90 ve üstü; %92’sine denk gelecek şekilde 107 öğrencimiz 

%80 ve üstü başarı elde etmiştir.  En üstte yer alan -en fazla 10 yanlış yapan- öğrencilerimizin durumu şu şekildedir:  

  

Tüm soruları doğru yapan öğrenci sayısı  :  7 

  

119 doğru yapan öğrenci sayısı                     :  18 

  

118 doğru yapan öğrenci sayısı                     :  12 

  

117 doğru yapan öğrenci sayısı                     :  8 

  

116 doğru yapan öğrenci sayısı                     :  5 

  

115 doğru yapan öğrenci sayısı                     :  9 

  

114 doğru yapan öğrenci sayısı                     :  6 

  

113 doğru yapan öğrenci sayısı                     :  5 

  

112 doğru yapan öğrenci sayısı                     :  8 

  

111 doğru yapan öğrenci sayısı                     :  4 

  

110 doğru yapan öğrenci sayısı                    :  3 



  

           Öğrencilerimizin 27’si okul öncesinden, 48’i ilkokul birinci sınıftan itibaren okulumuzda öğrenim görmekte olup, 116 

öğrencimizin ortalama Özel Egelilik süresi 6,65 yıldır.  Bu vesileyle, yeni açılan bazı özel okullarda ortaya çıkan bir durumu üzüntüyle 

karşıladığımızı ifade etmek isteriz.  Diğer okulların akademik olarak iddialı bir grup öğrencisini ortaokul yaşamlarının sonunda tam veya 

buna yakın burs oranlarıyla "transfer" eden bu okulların, öğretime başlar başlamaz başarılı kurum görüntüsü vermek adına izledikleri kısa 

vadeli politikaların eğitim sektörünün geleneksel rekabet kodlarından çok şey alıp götürdüğünü düşünüyoruz.  Genellikle az sayıdaki burslu 

öğrencilerle verilmek istenen suni mesajların, hiçbir öğrenci seçme işlemi yapmaksızın en küçük sınıftan itibaren aldığı öğrencilerle başarıya 

ulaşan okullara karşı büyük haksızlık olduğunu ve eğitim kamuoyunun bu durumu dikkatle değerlendireceğine inanıyoruz. 

  

 Yukarıdaki sonuçlarda emeği olan öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi kutluyor, ikinci dönem yapılacak TEOG sınavlarında 

da evlatlarımıza başarılar diliyoruz.  

 



Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji İnkılap Tarihi
Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi
İngilizce

93,19 82,97 92,89 89,53 95,65 87,16

Türkçe (20 soru) Matematik (20 soru)
Fen ve Teknoloji (20 

soru)
İnkılap Tarihi (20 soru)

Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi (20 soru)
İngilizce (20 soru)

18,64 16,59 18,58 17,91 19,13 17,43

Puan Ortalamaları (tavan puan 100)

Doğru Sayısı Ortalamaları

2014-2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) SINAVLARI - 2. DÖNEM



Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı 

(AOSP) Ortalaması

Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) 

Ortalaması
Ülke Yüzdelik Dilimi Ortalaması (%)

639,2361 457,7346 6,67

2014-2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) SINAVI ORTALAMALARI
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