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16 Temmuz 2015

ÖĞRENCİNİN VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE
1.

Bu kılavuz Millî Eğitim Bakanlığı “ 2014/21 Sayılı Genelge” ve “Merkezî Sistem
Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2.

Yabancı öğrenciler lise yeterlik ve denklik sınavına (YÖLYDS) başvurmuş olan
öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan
hususları kabul etmiş sayılır.

3.

Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek lise yeterlik veya denklik hakkı
kazanan öğrencilere belge düzenlenmeyecektir.

4.

Okul müdürlükleri, yabancı öğrenciler lise yeterlik ve denklik sınavı ile ilgili belgeleri
dikkatlice inceleyeceklerdir. Başvuruları incelemeden kabul eden okul müdürlükleri
hakkında yasal işlem yapılır.

5.

YÖLYDS’de başarılı olan öğrencilerin belgelerini edinmek üzere belirtilen tarihlerde
başvuru ve tercih yapmasından öğrenci, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise
okul müdürlüğü/geçici eğitim merkezi koordinatörlüğü sorumludur.

6.

YÖLYDS’de başarılı olan öğrencilerin belge edinebilmelerine ilişkin bu kılavuzda yer
alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı kararları gereğince değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol,
Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

7.

Yukarıda belirtilen hususlarda oluşabilecek herhangi bir hata durumunda ÖDSGM
sorumlu değildir.

1. GENEL AÇIKLAMALAR
Bu kılavuzda; YÖLYDS’de başarılı olan öğrencilere eğitim durumlarını gösterir
belge düzenlenmesi ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.
Geçici eğitim merkezlerinde 12’inci sınıfa devam eden veya mezun olduklarını
gösteren belgesi bulunan Suriye ve Iraklı öğrencilere yönelik olarak YÖLYDS, 27
Haziran 2015 tarihinde Türkiye saatiyle saat 14.00’da,
ÖDSGM tarafından
yapılacaktır.
YÖLYDS,
Adana,
Adıyaman,
Batman,
Gaziantep,
Hatay,
İstanbul,
Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa il
merkezlerinde yapılacaktır.
12’inci sınıfların ve mezun öğrencilerin sınav başvurusu; 03-10 Haziran 2015
tarihleri arasında yapılacaktır.
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Öğrenciler “YÖLYDS Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr,
http://www.odsgm.gov.tr ve https://yobis.meb.gov.tr
internet adreslerinden
ulaşabilecektir.
Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin YÖBİS sisteminde
kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması veya mezun olduğunu gösterir bir belgesinin
olması gerekmektedir.
Tutuklu ve hükümlü öğrenciler yabancı öğrenciler lise yeterlik ve denklik
sınavına başvuramazlar.
Geçici eğitim merkezleri dışındaki mekânlarda öğrenim gören öğrenciler
YÖLYDS’ye müracaat edebilirler; ancak başvurular tamamlanmadan MEB’e bağlı
geçici eğitim merkezlerine kayıtlarını yaptırmaları ve YÖBİS sistemi üzerinden öğrenci
belgesi alması halinde başvurusu onaylanır ve bu haklarından yararlanabilirler.
Başvurularını kılavuzda belirtilen kayıt süresi içerisinde yaptırmayan öğrenciler bu
haklarından vazgeçmiş sayılır.
Yabancı öğrenciler lise yeterlik ve denklik sınavında başarılı olan öğrencilerden
2015-2016 öğretim yılı sonuna kadar belgesini almayanlar haklarından vazgeçmiş
sayılırlar.
Denkliklerini daha önceden yaptırmış ve yüksek öğrenimlerine devam eden
öğrenciler sınava alınmaz ve ayrıca belge verilmez.
2. BAŞVURU ŞARTLARI
a. Türkiye’de 01/02/1998 tarihinden önce doğan, geçici korunan Suriye vatandaşı
veya kayıt altında olan Irak vatandaşı olmak.
b. Kılavuzda belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.
c.

3.

Sınavın yapıldığı ders yılında ağır bir ceza almamış olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1. Yurtiçinde MEBBİS Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Başvuru İşlemleri
a. Başvuru
iş
ve
işlemleri
http://www.meb.gov.tr,
https://yobis.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

veya

b. Sınav başvuruları 03-10 Haziran 2015 tarihlerinde alınacaktır.
c. Öğrenci, başvuru şartlarını taşıması hâlinde, elektronik ortamda sınav
3

başvurusunu yapacak, öğrenci olduğunu gösterir belge veya mezun olduğunu
gösterir belge ile en yakın okul müdürlüğünden yaptığı başvurusunu
onaylatacaktır.
d. Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci;
-

“YÖBİS Otomasyonu üzerinden öğrenci belgesi çıktısı veya mezun
olduğunu gösteren belge,
- “2015 YÖLYDS Başvuru Formu”
doldurarak okul müdürlüğüne kimlik belgesi ile birlikte teslim edecek ve
başvurunun onaylanmasını sağlayacaktır.
e. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından
onaylanacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili MEBBİS sisteminden
giriş yapılarak alınan bilgiler okul müdürlüklerindeki yetkililer tarafından
kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum
tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu,
sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.
f. Başvuru onaylandıktan sonra MEBBİS sisteminde yapılacak değişiklikler
başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden
önce bilgilerin doğruluğu öğrenci ve okul yöneticilerince titizlikle
incelenecektir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle
dikkate alınmayacaktır.
4.

BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a. Öğrencinin, YÖBİS sistemindeki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,
b. Elektronik ortamda
onaylamamışsa,

okul

müdürlüğü

c. Başvuru için gerekli bilgi
müdürlüğüne teslim edilmemişse
başvuru geçersiz sayılır.
5.

ve

YÖLYDS

belgeler

için

eksiksiz

başvurusunu
olarak

okul

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER

a. Okuluna başvuran öğrencinin MEBBİS sistemindeki bilgilerinin doğruluğunu
ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,
b. YÖLYDS’ye başvurmak isteyen, şartları taşıyan öğrencilere/velilere başvuru
ve tercih işlemleriyle ilgili rehberlik etmek, başvuruda istenen belgeleri ve başvuru
takvimini okul panosunda duyurmak,
c. Velilerin ve öğrencilerin talep etmeleri hâlinde “YÖLYDS Kılavuzu” na,
http://www.meb.gov.tr.,veya http://yobis.meb.gov.tr
internet adreslerinden
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ulaşmalarını sağlamak,
Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ÖDSGM
tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan
aday/adaylar var ise, adaya ait sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının
kurum onaylı örneği veya öğrencinin özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu
nüfus cüzdanı örneğinin herhangi birini bir nüsha hâlinde ÖDSGM’ye teslim etmek,
Listede öğrencinin “özür durumu” ve “almak istediği hizmet” ile ilgili uygun
tedbirlerin yer alması gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan
başvuruyu yapan öğrenci, raporun geçerliliğinden ise ilgili okul müdürlüğü sorumlu
olacaktır.
d. YÖLYDS’ ye başvuracak öğrencilerin, başvuru şartlarını taşıyıp
taşımadıklarını, ilgili belgeye sahip olup olmadıklarının kontrol edilmesini sağlamak,
e. Onay bekleyen başvuruları incelemek ve onay/ret işlemlerini yapmak,
f. Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle
başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul
veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci
başvurularını onaylamak,
g. Sınavda başarılı olan öğrencilerin talep etmesi durumunda sınav sonuç
belgelerini çıkarmak.
6. SINAV GİRİŞ BELGESİ
Sınav giriş belgesi, 15 Haziran 2015 tarihinde MEBBİS sisteminden okul
müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim
edilecektir.
Öğrencilere “Sınav Giriş Belgesi” posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav
bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş
belgesinde yer alan; sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava
girecektir.
Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme
Komisyonu’nun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri
değiştirilebilecektir.
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Sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini elektronik ortamdan
sınav gününe kadar tekrar alabilecektir.
“Sınav Giriş Belgesi”ni alamayan öğrenciler, e-posta yolu ile Bakanlığımızın
yobis@meb.gov.tr adresine müracaat ettiklerinde, sınav giriş belgeleri belirttikleri eposta adresine gönderilecektir.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin “Sınav Giriş Belgesi”nde, kimlik bilgilerinin
yanında sınavda alacağı özel hizmet durumu da yer alacaktır.
7.

ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda engel durumlarına uygun hizmet
alabilmeleri ve bu öğrencilerin bilgilerinin sisteme işlenmesi amacıyla; başvuru
ekranında doğru bir şekilde işlenmesi ve okul müdürlüklerince kontrol edilmesi
zorunludur.
Okul Müdürlüğü, öğrencinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle
ilgili olarak engel durumuna uygun hizmet aldırılması için doğru başvuru yapmış
olmasından ve takibinden birinci derecede sorumludur.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları
kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabileceklerdir.
8.1

Görme Engelli Öğrenciler

8.1.1. Az Gören Öğrenciler
Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle
düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir.
Az gören öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde, tek kişilik salonda sınava
alınacaktır. Bu öğrencilere 15 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen
seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme
yapılacaktır:
a. Okuyucu ve kodlayıcı,
b. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı,
c. Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap
kâğıdı.
Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular
üzerinden hesaplanacaktır.
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8.1.2. Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler
Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek
kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 15 dakika ek süre verilecektir.
Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Başarı
puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.
8.2.

İşitme Engelli Öğrenciler

İşitme engelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik salonlarda
sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 15 dakika ek süre verilecektir.

8.5. Bedensel Engelli Öğrenciler
Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da
uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik
salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 15 dakika ek süre verilecektir.
Bu öğrencilere istekte bulunmaları halinde kodlayıcı verilecektir.
Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç
kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav
salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak
düzenlenecektir.
8.6. Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler
Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan
öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır.
Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olanlar
durumlarını, sağlık raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık
merkezinde sınava alınacaklardır.
Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklarından dolayı sürekli ilaç kullanan
öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak
salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince önceden
bilgilendirilecektir.
8.

SINAV KONULARI

YÖLYDS’ye başvuru yapan öğrenciler 12’inci sınıflar için müfredat
programlarına uygun olarak, Arapça/Dil ve Anlatım/Yabancı Dil (İngilizce &
Fransızca), Matematik, Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji) ve Sosyal Bilimler
(Coğrafya, Tarih, Felsefe, Dini Bilimler) alanlarından soruların yer aldığı sınav
uygulanacaktır.
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SINAV DERS DAĞILIMI TABLOSU
ALAN

ALAN
SORU SAYISI TOPLAM

DERS

SOSYAL BİLİMLER

DİL
BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ

MATEMATİK (CEBİR+GEOMETRİ)

9.

(30+10) 40

FİZİK

15

KİMYA

15

BİYOLOJİ

10

ARAPÇA

30

40

40

40
İNGİLİZCE/FRANSIZCA

10

COĞRAFYA

10

TARİH

10

FELSEFE

10

DİNİ BİLİMLER

10

TOPLAM

160

40

160

SINAV UYGULAMASI

a. Yabancı öğrenciler lise yeterlik ve denklik sınavı, 27 Haziran 2015 Cumartesi
günü yurtiçi sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 14.00’de merkezi sistemle aynı
anda başlayıp, tek oturum olarak yapılacaktır.
b. Sınavda 160 soru sorulacak, sınav süresi 180 dakika olarak uygulanacaktır.
c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için
öğrenciler en geç saat 13.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır
bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında “Sınav Giriş Belgesi” ve
“Yabancı Tanıtma Belgesi veya Yabancı Kimlik Belgesi”, koyu siyah ve yumuşak
kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
d. Kimlik belgeleri (Yabancı Tanıtma Belgesi veya Yabancı Kimlik Belgesi)
yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
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e. Öğrenciler sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu,
telsiz ve radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazlarla
sınava alınmayacaktır.
f. Öğrenciler; sınava “Yabancı Tanıtma Belgesi veya Yabancı Kimlik Belgesi”
indeki fotoğrafıyla karşılaştırıldığında tanınmasını sağlayacak bir kıyafetle sınava
gireceklerdir.
g. Öğrenciler, Sınav Giriş Belgesi’nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında
oturacak, gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait
olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı
sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak ve sınav evrakının bulunduğu güvenlik
torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır.
h. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini
kontrol edecek; hata varsa salon görevlilerine bildirecek; salon görevlileri bu
durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı
bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına
öğrenci, kimlik bilgilerini salon başkanının açıklamalarına göre yazacaktır.
i. Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol
ederek dağıtacaktır. Öğrenciler de kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa
kitapçığın salon görevlilerinden değiştirilmesini isteyecektir.
j. Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak
ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30
dakika içinde sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala, (özel
eğitim ihtiyacı olan öğrenciler hariç) sınavın güvenliği açısından sınav salonunda en
az 2 (iki) öğrencinin kalması sağlanacaktır.
k. Öğrenci cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen kalemle
kendisi atacaktır. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri
işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır.
l. Her sorunun 5 (beş) cevap seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir)
tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik
okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
m. Cevap
kâğıdına
alınmayacaktır.

işaretlenmeyen

cevaplar

değerlendirme

işlemine

n. Sınav esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi hâlinde
kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir.
Bu nedenle sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını diğer öğrencilerin
göremeyeceği şekilde bulundurmaları sağlanacaktır.
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o. Sınav bitiminden sonra;
i. Öğrenciler, cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama
tutanağına imzasını atacaktır.
ii. Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek
toplayacak, cevap kâğıtlarını ve düzenlenen tutanakları sınav güvenlik torbasına
koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla beraber bina sınav komisyonuna
teslim edecektir.
iii. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş
sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve
görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Talep edilmesi durumunda, soru
kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. Talep edilmeyen soru kitapçıkları
il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okul/kurumlarda kullanılmak üzere
toplanacaktır.
Yukarıda belirtilen kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen
öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak,
salon görevlileri diğer öğrencilerin dikkatini dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine
yol açmamak için gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav
sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu öğrencilerin kusurları ve kimlik bilgileri
bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu öğrencilerin sınavı geçersiz
sayılacaktır.
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10.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme aşağıda tabloda belirtildiği gibidir.
DERS TABLOSU- Yabancı Öğrenciler için Lise Yeterlik ve Denklik Sınavı

FEN BİLİMLERİ

ALAN DERS
MATEMATİK
(CEBİR+GEOMETRİ)

SAYISAL

SÖZEL

EŞİT AĞIRLIK

0.9 X 40 = 36

0.5 X 40 =
20

0.9 X 40 = 36

FİZİK
KİMYA

0.9 X 40 = 36 0.2 X 40 = 8

0.3 X 40 = 12

SOSYAL BİLİMLER

DİL
BİLİMLERİ

BİYOLOJİ
ARAPÇA
İNGİLİZCE/FRANSIZCA

0.9 X 40 =
36

0.9 X 40 = 36

0.2 X 40 = 8

0.9 X 40 =
36

0.4 X 40 = 16

COĞRAFYA
TARİH
FELSEFE
DİNİ BİLİMLER
TOPLAM

a.

0.5 X 40 = 20

100

100

100

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak

50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır ve başarı puanı hesaplamasında;
Sayısal Puan= (Matematik Doğru Cevapları Sayısı x 0,9) + (Fen Bilimleri Doğru
Cevapları Sayısı x 0,9) + (Dil ve Anlatım Doğru Cevapları Sayısı x 0,5) + (Sözel
Bilimler Doğru Cevapları Sayısı x 0,2)
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Sözel Puan= (Matematik Doğru Cevapları Sayısı x 0,5) + (Fen Bilimleri Doğru
Cevapları Sayısı x 0,2) + (Dil ve Anlatım Doğru Cevapları Sayısı x 0,9) + (Sözel
Bilimler Doğru Cevapları Sayısı x 0,9)
Eşit Ağırlık Puan= (Matematik Doğru Cevapları Sayısı x 0,9) + (Fen Bilimleri
Doğru Cevapları Sayısı x 0,3) + (Dil ve Anlatım Doğru Cevapları Sayısı x 0,9) + (Sözel
Bilimler Doğru Cevapları Sayısı x 0,4)
formülü kullanılacaktır.
c. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları
dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
d. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan
soru/sorular tüm adaylar lehine doğru kabul edilecektir.

Yabancı Öğrenciler Lise Yeterli ve Denklik Sınavına katılacak öğrencilerin
YÖLYDS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
a. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol
sistemiyle okutulur.
b. YÖLYDS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış
cevap sayıları belirlenir.
c. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında testlerde hiç işaretleme yapmayan
öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.
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11. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE BELGE DÜZENLENMESİ
YÖLDYS sonuçları 16 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Bakanlığın
http://www.meb.gov.tr
ve
http://yobis.meb.gov.tr
http://odsgm.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri/Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörlükleri öğrencinin
istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onaylayıp ve
mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

12. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması, zarar
görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,
c. Herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan öğrencinin kopya çektiğinin
salon görevlilerince tespit edilmesi,
d. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
e. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,
f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
g. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz ve saat fonksiyonu dışında
özellikleri bulunan saatler, sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep
telefonu, telsiz, radyo gibi kaynaklar ile defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi
araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,
h. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı
gönderilmesi,
i. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,
j. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında testlerde hiç işaretleme yapmaması,
k. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını
yırtmak; teslim etmemek ve benzeri),
durumlarında Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları ihlal
edildiği için, salon görevlilerinin tuttuğu tutanaklarda dikkate alınarak öğrencinin
sınavı geçersiz sayılacaktır.
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13. SINAV İTİRAZLARI
a.Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap
anahtarlarının www.tegm.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç
5 (beş) iş günü içerisinde TEGM’ye yapabileceklerdir. İtirazlar cevaplandırılmak üzere
TEGM tarafından ÖDSGM’ye bildirilecektir.
b.
Adaylar, sınav sorularına, uygulamasına ve sınav sonuçlarına yönelik itiraz
başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı
Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye
Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile
20 TL (yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav
adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
c.
Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, en geç 5 (beş) iş günü içerisinde
TEGM’ye yapabileceklerdir. İtirazlar TEGM tarafından ÖDSGM’e bildirilecektir.
d.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın kimlik numarası, imza,

adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
e.

Sorulara, sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün

içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak TEGM’ye bildirilecektir.
ÖDSGM gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
f.

İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara TEGM tarafından bildirilecektir.
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ADAY BAŞVURU KAYIT BİLGİLERİ
معلومات المتقدم لالمتحان

KİMLİK BİLGİLERİ
معلومات شخصية
KİMLİK NUMARASI:
: )رقم (الكيملك أو اإلقامة
ADI
االسم
SOYADI
النسبة
DOĞUM TARİHİ
تاريخ الوالدة
UYRUĞU
الجنسية
CİNSİYETİ
الجنس
İKAMET YERİ
مكان اإلقامة
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İLETİŞİM BİLGİLERİ
معلومات التواصل
YAZIŞMA ADRESİ
عنوان المراسلة
EV/İŞ TELEFON NO
هاتف منزل  /عمل
CEP TELEFON NO
هاتف محمول
E-POSTA
البريد االلكتروني

EĞİTİM BİLGİLERİ
معلومات الدراسة
Mezun
Son Sınıf

EĞİTİM DURUMU

أخر صف تخرج منه

الوضع التعليمي

Suriye Eğitim Bakanlığı
وزارة التربية السورية
Suriye Geçici Hükümet Eğitim
Bakanlığı

MEZUN İSE BELGESİNİN
MENŞEİ

وزارة التربية والتعليم في الحكومة
السورية المؤقتة

أذا كنت متخرج ,مصدرالشهادة

Libya Eğitim Bakanlığı
وزارة التربية الليبية
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SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİLERİ
 معلومات اإلعاقة/الوضع الصحي
⃝ Sınav esnasında sınavı etkileyecek herhangi engel durumum yoktur.
.اليوجد أي إعاقة صحية تمنع التقدم لالمتحان
⃝ Sınav esnasında sınavı etkileyecek engel durumum vardır. (Varsa Engel Bilgileri Bilgi İşlem
Dairesi Başkanlığının diğer uygulamalarındaki engel durumu bilgilerinden yararlanılmaktadır.)
(وفي حال وجود إعاقة يجب اإلستفادة من اللوائح التنفيذية لمديرية إدارة المعلومات.يوجد لدي إعاقة صحية تمنع من التقدم لالمتحان
) والخاصة بحاالت اإلعاقة
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SINAV MERKEZİ TERCİHİ
اختيار مركز االمتحان
Adana أضنة

SINAVA GİRMEK İSTEDİĞİ İL
MERKEZİ

Adıyaman اديمان

مركز الوالية الذي يريد التقدم لالمتحان
فيه

Batman بطمان
Gaziantep غازي عنتاب
Hatay هاتاي

1.TERCİH

İstanbul اسطنبول

 خيار-1
2. TERCİH

Kahramanmaraş قهرمان مرعش
Kayseri قيصري

 خيار-2

Kilis كيلس

3. TERCİH

Malatya مالطية

 خيار-3

Mardin ماردين
Mersin مرسين
Osmaniye عثمانية
Şanlıurfa شانلي أورفه

⃝ Yukarıdaki bilgilerin şahsıma ait olduğunu onaylıyorum. Yanlış verilen bilgilerden kaynaklanacak
tüm sorumluluğu kabul ediyorum.
.أوكد بأن المعلومات المذكورة أعاله تعود لشخصي وإنني أتحمل كامل المسؤولية في حال الخطأ
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Açıklamalar
توضيحات
1-Sınava müracaat eden aday bu bilgileri elektronik ortamda doldurduktan sonra sınav başvuru
belgesinin çıktısını okul müdürlüklerinde onaylatacaktır.
.يجب على الطالب المتقدمين لالمتحان ملئ االستمارة االلكترونية ومن ثم تصديقها من إدارة المدرسة التي سجل فيها-1
2-Okul müdürlükleri adayın kimlik bilgileri ve başvuru belgelerini kontrol ederek elektronik ortamda
başvuruları onaylayacaktır.
.ً على إدارات المدارس التأكد من المعلومات الشخصية الواردة في االستمارة االلكترونية للطالب وتصديق ذلك الكترونيا-2
3- Başvurular sonlandıktan sonra sistem üzerinden sınav giriş belgesi yayınlanacaktır.
. سيصدر بطاقة الدخول لالمتحان بعد االنتهاء من عملية التسجيل-3
4- Öğrenci sınava bu giriş belgesi ve kimliği ile alınacaktır.
) سيتقدم الطالب لالمتحان بموجب بطاقة الدخول وبطاقة التعريف االجنبي( كيملك أو اإلقامة-4
5-Sınav iş ve işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme-Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
.سيجرى االمتحان بإشراف مديرية التقويم والقياس ومديرية الخدمات االمتحانية ومديرية التعليم األساسي في وزارة التعليم الوطني

19

