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2  Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu  

 

  
 

Bu kılavuz, Bakanlık Makamı’nın “Merkezi Sistem Sınav Yönergesi” hükümleri ve 2008/39 nolu protokol esas 
alınarak hazırlanmıştır.   

 

 

 
 

_________ İLETİŞİM BİLGİLERİ _________ 
 

  SINAV YÜRÜTME KURULU   
Telefon:  
 0(212) 249 00 00 
  
Faks:   
 0(212) 249 00 10 
 
İnternetadresi:   http://www.yabanciokullarsinavi.org    
 e-posta adresi:  info@yabanciokullarsinavi.org    
 

 
        EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 Telefon:  
    0(312) 444 83 83 

   Faks:    
   Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı   
   0(312) 499 42 04         
        
     İnt Adr:  http://www.meb.gov.tr   
                  
 

 

 
 
 

DİKKAT:  
Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavına ilişkin olarak bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun 
yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Talim ve Terbiye Kurulu 
Kararlarının gerekli kıldığı durumlarda değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca 
belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 

 

 

ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ 

SINIF 
BAŞVURU ve ÜCRET 

YATIRMA 
SINAV GİRİŞ BELGESİ SINAV SINAV SONUÇLARI 

8’inci sınıf  16 Şubat-16 Mart 2009 13 Mayıs 2009 31 Mayıs 2009 25 Haziran 2009 

http://www.yabanciokullarsinavi.org/
mailto:info@yabanciokullarsinavi.org
http://www.meb.gov.tr/
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ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA  
BAŞVURU,  SINAV VE KAYIT TAKVİMİ 

 
 ÜCRET YATIRILMASI VE GİRİŞ SINAVI 
BAŞVURUSU   

  
16 ŞUBAT 2009 
16 MART 2009 
tarihleri arası 

  
Aday başvurusunun 
http://www.meb.gov.tr internet 
adresinden yapılması. 

 İNTERNET ORTAMINDA SINAV 
YERLERİNİN VE GİRİŞ BELGELERİNİN 
YAYIMLANMASI 

  
13 MAYIS 2009 
ÇARŞAMBA 

 Sınav giriş belgelerinin 
http://www.meb.gov.tr internet 
adresinden yayımlanması  

 SINAV TARİHİ 
  
31 MAYIS 2009 
PAZAR  

  
SAAT: 10.00 

SINAV SONUÇ  
BİLGİLERİNİN DUYURULMASI 

  
25 HAZİRAN 2009 

  
http://www.meb.gov.tr internet 
adresinden yayımlanması 

OKUL TERCİHİNİN YAPILMASI VEYA 
DEĞİŞTİRİLMESİ 

26 HAZİRAN 2009 
15 TEMMUZ 2009 
tarihleri arası  

Aday okul tercihinin 
http://www.meb.gov.tr internet 
adresinden yapılması 

 ASİL VE YEDEK LİSTELERİN İLANI 
 
24 TEMMUZ 2009 
CUMA 

Listelerin http://www.meb.gov.tr 
internet adresinden yayımlanması 

 ASİL LİSTE KAYIT 
  
03-04-05 AĞUSTOS 2009 
 

  

 YEDEK LİSTE ÖN KAYIT 
  
06-07 AĞUSTOS 2009 
 

  

 YEDEK LİSTE KAYIT 

  
10 AĞUSTOS 2009 
PAZARTESİ 
 

Saat 15.00’e kadar.  
Saat 15.00’den sonra listede olup 
okulda bekleyenler. 
17.00 taban puan ilânı 

  ÖN KAYIT DÖNEMİ 
 
     1. Ön Kayıt Dönemi  
          12-13 Ağustos 2009 
     2. Ön Kayıt Dönemi 
          17-18 Ağustos 2009 
     3. Ön Kayıt Dönemi 
          19-20 Ağustos 2009 

  
  
11 AĞUSTOS 2009 
20 AĞUSTOS 2009  
tarihleri arası 

12, 17, 19 AĞUSTOS: Ön kayıt,  
17.00’den sonra taban puan ilânı 
 
13, 18, 20 AĞUSTOS: Kayıt 
Saat 15.00’ten sonra ön kayıt listesinde 
ismi olup okulda bekleyenler 

  SON KAYIT DÖNEMİ  
  
24 AĞUSTOS 2009 
PAZARTESİ’den İtibaren 

Sınav Yürütme Kurulunca alınacak 
karara göre.  

 

 

 

http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
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1. GENEL AÇIKLAMALAR 

Bu kılavuzda;  Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Öğrenci Giriş Sınavıyla ilgili usul ve 
esaslar yer almaktadır.  

  Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı 31 Mayıs 2009 Pazar günü saat 
10.00’da merkezi sistem sınavı olarak MEB - Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 
gerçekleştirilecektir. 

Sınav merkezleri; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Zonguldak olacaktır. Ayrıca, başvurunun 
yoğun olduğu bir ilimiz de başvuru işlemlerinden sonra sınav merkezi olarak belirlenecek ve 
duyurulacaktır. 

Sınav başvurusu 16 Şubat-16 Mart 2009 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle adayın e-okul sisteminde kayıtlı ve 
bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.  

     Başvuruların Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzuna 
uygun olarak, doğru ve zamanında yapılmasından ADAYIN VELİSİ sorumlu olacaktır. Veli, 
yaptığı başvuru ile başvuru kılavuzunda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.   

  Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarının listeleri, kontenjan ve iletişim bilgileri ek-1’de 
bulunmaktadır. 

 Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı sonuçları, sadece 2009-2010 öğretim 
yılı için geçerlidir.  

 

2. BAŞVURU ŞARTLARI 

 2008–2009 öğretim yılında ilköğretim okulu 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak. 

 e-Okul sisteminde kayıtlı olmak 

 

3. BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ 

 Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavına katılmak isteyen aday 50 TL sınav 
ücretini 16 Şubat-16 Mart 2009 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin herhangi bir 
şubesine kurumsal tahsilât programı aracılığıyla yatıracaktır. 

 Banka dekontunda adayın T.C. kimlik numarası adı, soyadı ve katılacağı sınav 
bulunacaktır.  

 Sınav ücreti kesinlikle bankaya yatırılacak; mektup, elden, internet bankacılığı veya 
EFT yoluyla sınav ücreti tahsil edilmeyecektir. 
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4. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

 Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı başvurusu 16 Şubat-16 Mart 2009 
tarihleri arasında yapılacaktır. 

 Sınav başvurularının yapılabilmesi için öncelikle adayın e-okul sisteminde bilgilerinin 
doğru ve güncel olması gerekmektedir.  

 Başvuruyla ilgili tüm iş ve işlemler http://www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. 

 Aday, başvuru işlemi sırasında sınava girmek istediği ili tercih edecektir ve sınava 
tercih yaptığı ilde girecektir. 

 Başvuruyla ilgili işlemlerden ADAYIN VELİSİ sorumlu olacaktır. 

 Yabancı uyruklu adaylar sınav başvurusu yaparken nüfus müdürlüklerinden aldıkları 
geçici kimlik numarasıyla başvuru işlemlerini yapacaktır.  

 Veli, adayın T.C. kimlik numarasıyla bankaya sınav ücretini yatıracak ve internetten 
sınav başvurusunu yapacaktır. Ancak, sınav ücreti başvuru tarihinde belirtilen bankalardan 
birine yatırılmayan adayın başvurusu yapılamayacaktır. 

 e- Okul sistemindeki aday bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa adayın 
başvurusu geçersiz sayılır. 

 

5. TERCİH İŞLEMLERİ 

 Adaylar okul tercihlerini sınav sonuçları açıklandıktan sonra 26 Haziran-15 
Temmuz 2009 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr adresinden yapacaktır. 

 
 Tercih işlemleri Ek-1’de yer alan okul tercih ve kontenjan listesinden yararlanılarak 

yapılacaklardır. 
 
 Özel Yabancı Ortaöğretim Okulları Giriş Sınavına katılan okullarla ilgili ayrıntılı bilgi 

edinmek isteyen adaylar ve velileri http://www.yabanciokullarsinavi.org   adresinden 
yararlanabileceklerdir. 

 
 Bir öğrenci (il dikkate alınmaksızın) en fazla 8 tercih yapabilecektir. 
 

 
6. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER 

 Sınav giriş belgesini onaylayıp adaya teslim etmek, sınav giriş belgesini kaybeden 
adayların yeni belgelerini onaylamak. 

 

7. SINAV KONULARI  

İlköğretim 8inci sınıflara uygulanacak olan Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş 
Sınavı soruları salt bilgiyi ölçen değil, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerilerini ölçen 
nitelikte olacaktır. 

http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
http://www.yabanciokullarsinavi.org/
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Sınav sorularının %90’ı Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler 
derslerinden hazırlanacaktır. Bu soruların %70’i 8inci sınıfların öğretim programlarını, %30’u 
ise 7inci sınıfların öğretim programlarını kapsayacaktır. 

Sınav sorularının %10’luk dilimini ise dil öğrenme yeteneğini ölçen sorular 
oluşturacaktır. 

Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı soru dağılımı tablo-1’de belirtilmiştir.  

Tablo–1 

Sıra No Test Adı Soru Sayısı 

1 Türkçe 25 

2 Matematik 25 

3 Fen ve Teknoloji  20 

4 Sosyal Bilgiler 20 

5 Dil Öğrenme Yeteneği  *  10 

TOPLAM  100 

* : Dil Öğrenme Yeteneği soruları Yabancı Dil soruları değildir. 
 

8. SINAV GİRİŞ BELGESİ 

 13 Mayıs 2009 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr   adresinden yayımlanan 
sınav giriş belgesi okul müdürlükleri tarafından onaylandıktan sonra adaya teslim edilecektir.  

 Adaylara ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. 

 Fotoğraflı sınav giriş belgesinde adayın kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi 
(il), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan 
sınav bölgesinde (ilinde), binada, salonda ve sırada sınava girecektir. Ancak, olağanüstü 
durumlarda (doğal afet, yangın, vb.) Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi, Eğitim 
Teknolojileri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecektir.  

 Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden adaylar belgenin yenisini okul müdürlüklerine 
onaylatabileceklerdir. 

Sınavdan önce adayın sınava gireceği binaya giderek, sınav salonunu görmesi 
önerilir. 

 

9. SINAV UYGULAMASI 

a. Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı 31 Mayıs 2009 Pazar günü saat 
10.00’da başlayıp 120 dakika sürecek ve tek oturum olacaktır.  

b. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar 
en geç saat 09.30’da fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. 

http://www.meb.gov.tr/
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Adaylar sınava gelirken yanlarında, fotoğraflı sınav giriş belgesi, TC kimlik numaralı nüfus 
cüzdanı (veya pasaport), en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve 
leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.  

c. Kimlik belgeleri (TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport) yanında 
olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. 

d. Adaylar sınav salonlarına alınırken; yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap 
makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar 
özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatlerin bulunup 
bulunmadığı kontrol edilecektir. Aday bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında 
yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği için tutanakla sınavı geçersiz 
sayılacaktır.  

e. Adaylar sınava başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle 
girecektir.  

f. Adaylar, sınav giriş belgesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, 
gereğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik 
kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları 
hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını adayların önünde açarak cevap 
kâğıtlarını dağıtacaktır.  

g. Aday, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini 
kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutulmasını isteyecektir. 
Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak 
durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına aday kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre 
yazılacaktır.  

h. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 60 
dakika içinde ise sınav salonu terk edilmeyecektir. Adaylardan birinin sınavının devam etmesi 
durumunda sınav bitimine 10 dakika kala salonda özürlü adaylar hariç en az 2 (iki) aday 
sınıfta tutulacaktır. 

i. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek 
dağıtacaktır. Aday da kontrol ederek; eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın 
değiştirilmesini isteyecektir.  

j. Aday, cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.  

k. Cevap kâğıdındaki imza bölümü aday tarafından mutlaka imzalanacaktır. 

l. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız” kısmı hiçbir şekilde 
işaretlenmeyecektir.  

m. Soru kitapçığının A ve B olmak üzere iki ayrı türü olup, aday, A kitapçığını 
kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün A yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa 
B yuvarlağını işaretleyecektir. 

n. Adaylar cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, 
yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir.  



 
8  Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı Başvuru Kılavuzu  

o. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1(bir) tanesi doğru 
cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış 
cevap olarak değerlendirilecektir. 

p. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenmediği takdirde 
değerlendirme işlemine alınmayacaktır. 

r. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi ya da herhangi bir 
dokümandan kopya çekilmesi halinde salon görevlileri tutanakla durumu tespit edecektir. 
Ayrıca bilgisayar ortamında ikili veya toplu kopya çekildiğinin analiz edilmesi halinde kopya 
tespit işlemi yapılarak adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.  

s. Adaylar, sorulara verdikleri cevapları not edip yanlarına almayacaktır. Bu kurala 
uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

t. Sınav bitiminden sonra; 
 i)   Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve 
salon yoklama tutanağını imzalayacaklardır.  

     ii) Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını adayların önünde kontrol ederek 
toplayacak, sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim 
edecektir.  

     iii) Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını ait oldukları 
sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere 
tutanakla teslim edecektir. 

     Bu kurallara uymadığı herhangi bir yolla tespit edilen adayların sınavı tutanakla iptal 
edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, salon görevlileri diğer 
adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli 
görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu 
adayların kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Bu adayların 
sınavı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geçersiz sayılacaktır.  

 

10. SINAV DEĞERLENDİRMESİ 

Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavı’na katılacak olan adayların aşağıdaki 
işlem basamaklarına göre özel yabancı ortaöğretim okullarına yerleştirme puanı (ÖYOY 
Puanı) hesaplanacaktır.  
 

a. Her adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol 
sistemiyle okutulur.  

b. Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ile Dil Öğrenme Yeteneği 
testlerinin her biri için doğru cevap ve yanlış cevap sayıları belirlenir.  

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak 
geçerli cevaplara karşı gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için beş ayrı ham puan 
hesaplanır. 
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d. Her bir test için tüm adayların ham puanları toplanarak sınava giren öğrenci 
sayısına bölünüp her bir testin ortalaması bulunur.  

e. Ham puanlar, ortalamalar ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin 
standart sapması hesaplanır. 

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, tablo-2’de verilen katsayılar ile 
çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.  

ÖYO Puanı hesaplanırken kullanılacak ağırlık katsayıları tablo-2’de verilmiştir. 
 

Tablo–2 

Sıra No Test Adı Puan 
Katsayıları 

1 Türkçe 3.5 

2 Matematik 3.5 

3 Fen ve Teknoloji  2.5 

4 Sosyal Bilgiler 2.5 

5 Dil Öğrenme Yeteneği  2.0 

 

g. Sınav puanı 100-1000 aralığına dönüştürülerek sınav sonucu elde edilecektir.  

 

11. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ 

   Sınav sonuçları, 25 Haziran 2009 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinde ilan 
edilecektir.  

 Asil ve Yedek Listeler ise 24 Temmuz 2009 tarihinde aynı adreste ilan edilecektir. 

Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 

 

12. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR  

a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde adayın sınava girmesi, 

b. Cevap kâğıdı ve soru kitapçığının dönüş sınav güvenlik torbasından çıkmaması/eksik 
çıkması,  

c. Herhangi bir adaydan ya da dokümandan aday tarafından kopya çekildiğinin salon 
görevlilerince tespit edilmesi,  

d. Geçerli kimlik belgesinin ve fotoğraflı sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, 

e. Başka adayın sınav evrakının kullanılması,  

f. Adayın yerine başkasının sınava girmesi,  

http://www.meb.gov.tr/
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g. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan 
saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları 
sınav anında adayın yanında bulundurması,  

h. Sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı                                     
gönderilmesi,  

i. Cevap kâğıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin kopya analizi sonucunda ikili/toplu 
kopya tespit etmesi,  

j. Sınav evrağına zarar verilmesi (soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek 
ve benzeri) durumlarında  

 Merkezi Sistem Sınav Yönergesinde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon 
görevlilerinin ve Bakanlık temsilcilerinin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak adayın sınavı/testi 
geçersiz sayılır.  

 

13. SINAV İTİRAZLARI 

a.   Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap 
anahtarlarının http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) 
gün içinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapabileceklerdir. 

b. Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar ise sonuçların adaylara duyurulmasından 
itibaren en geç 3(üç) işgünü içerisinde dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne 
yapılabilecektir. 

c. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü itirazları 10 (on) gün içerisinde 
sonuçlandırarak Sınav Kuruluna bildirecektir.  

d. İtirazlarla ilgili sonuçlar adaylara Sınav Kurulu tarafından bildirilecektir. 

e. İtirazların incelenmesi için aday adına T.C. Ziraat Bankası Beşevler Ankara 
Şubesindeki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin 
5495218/5001 numaralı hesabına 10 (on) YTL yatırılması gerekmektedir. 

f. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da 
çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.  

g. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası 
belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate 
alınmayacaktır. 

h. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.  

i. İtirazların cevaplanmasında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü gelen evrak 
kayıt tarihi dikkate alınacaktır.  

          Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrağının aslı veya fotokopisi yargı 
organları dışında, Bilgi Edindirme Kanununun 7. maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya 
da kuruma verilemez ve gösterilemez.   

 Özel Yabancı Ortaöğretim Okullarına Giriş Sınavına başvuran adaylar bu kılavuzda 
yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar. Bu hükümler ve sınav sonuçları 2009-2010 
öğretim yılı için geçerlidir. 

 
 
 

http://www.meb.gov./
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Ek-1 
ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARI VE KONTENJAN LİSTESİ   

 

Sıra 
No 

Kurum Kodu Kurum Adı İletişim Bilgileri Adres Kontenjan 

1- 34001 Alman Lisesi 0212 245 13 90 Şahkulu Bostanı Sok. No:20 
Beyoğlu / İSTANBUL 

130 

2- 34002 Amerikan Robert Lisesi 
(Kız kontenjanı) 

0212 359 22 22 Kuruçeşme Cad. No:87 
Arnavutköy / İSTANBUL 

110 

3- 34003 Amerikan Robert Lisesi 
(Erkek kontenjanı) 

0212 359 22 22 Kuruçeşme Cad. No:87 
Arnavutköy / İSTANBUL 

110 

4- 34004 Galileo Galilei İtalyan 
Lisesi 

0212 244 42 25 Turnacıbaşı Sok. No:20 Beyoğlu / 
İSTANBUL 

66 

5- 34005 İstanbul Saint-Joseph 
Fransız Lisesi 

0216 414 52 60 Dr. Esat Işık Cad. No: 66/11 
34710 Kadıköy / İSTANBUL 

154 

6- 34006 İtalyan Lisesi 0212 244 13 01 Tomtom sok. No:3 Beyoğlu / 
İSTANBUL 

80 

7- 35001 İzmir Amerikan Koleji 0232 285 34 01 İnönü Cad. No:476 Göztepe-
Konak / İZMİR 

144 

8- 35002 İzmir Saint-Joseph Fransız 
Lisesi 

0232 463 46 27 1462 sok No: 39 Alsancak / 
İZMİR 

60 

9- 34007 Notre Dame de Sion 
Fransız Lisesi 

0212 219 16 97 Elmadağ Cumhuriyet Cad. 
No:127 Harbiye / İSTANBUL 

116 

10- 34008 Saint-Benoit Fransız Lisesi 0212 244 10 26 Kemeraltı Cad. No:35 Karaköy / 
İSTANBUL 

186 

11- 34009 Saint- Michel Fransız Lisesi 0212 248 17 03 Abide-i Hürriyet Cad. No:17 Şişli 
/ İSTANBUL 

100 

12- 
34010 Sainte- Pulchérie Fransız 

Lisesi 
0212 244 25 36 Çukurluçeşme Sok. No:7 

Küçükparmakkapı Beyoğlu / 
İSTANBUL 

75 

13- 34011 Sankt Georg Avusturya 
Lisesi 

0212 313 49 00 Kart Çınar Sok. No:2 Karaköy / 
İSTANBUL 

100 

14- 34012 Sankt Georg Avusturya 
Ticaret Lisesi 

0212 313 49 00 Kart Çınar Sok. No:2 Karaköy / 
İSTANBUL 

20 

15- 
33001 Tarsus Amerikan Koleji 

 
0324 613 54 02 Cengiz Topel Cad. Caminur Mah. 

No:66 Tarsus / MERSİN 
72 

16- 34013 Üsküdar Amerikan Lisesi 
(Kız kontenjanı) 

0216 310 68 23 Bağlarbaşı Vakıf Sok. No:1 
Üsküdar / İSTANBUL 

72 

17- 34014 Üsküdar Amerikan Lisesi 
(Erkek kontenjanı) 

0216 310 68 23 Bağlarbaşı Vakıf Sok. No:1 
Üsküdar / İSTANBUL 

72 
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ÖZEL YABANCI ORTAÖĞRETİM OKULLARINA 

 KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR 

 

1-Kayıt kabullerde öğrenci velileri Sınav Sonuç Belgelerini ibraz edeceklerdir. 

2- Her okul müdürlüğü kesin kayıt yaparken liste ile adayların ibraz ettiği Sınav 
Sonuç Belgesini karşılaştıracaktır. 

3- Asıl veya yedek listelerden kesin kayıt hakkını kazanan adayların kayıtları, her 
biri için bu kılavuzda belirlenen tarihler arasında yapılacaktır. Belirtilen süreler dışında 
yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. 

4- Asıl ve yedek listelerden veya ön kayıt sonucunda herhangi bir okula kesin 
kaydını yaptırıp geri alan adaylara (resmi bir okula gitseler dahi), Özel Öğretim 
Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği’nin 9/3. maddesine göre 
ödedikleri ilk taksitin % 80’ni iade edilir.  

Bu adaylar daha sonra aynı okula kayıt olmak için başvuruda 
bulunamayacaklardır.  

Okullar açıldıktan sonraki dönemde herhangi bir okuldan kaydını alan öğrencinin 
ödediği ücretin iadesi Ücret Tespit ve Tahsil Yönetmeliğine göre yapılır. 

I-    Asil Liste Kayıtları: 

a. Okul kayıt-kabul komisyonları asıl ve yedek listeleri herkesin görebileceği bir 
yere asarak ilan edeceklerdir. 

b. Okullarca, asıl listeden kazanan öğrencilerin kayıtları 3-4-5 Ağustos 2009 
tarihlerinde yapılacaktır. 

c. Okul kayıt-kabul komisyonu,  5 Ağustos 2009 Çarşamba günü saat 17.30’da 
kayıt olan öğrenci sayısı ile varsa açık kalan kontenjanı bir tutanakla tespit edecektir 
(Ek-1). Tutanağın bir örneği okulda ilan edilecek, bir örneği ise Yabancı Özel 
Ortaöğretim Okulları Sınav Yürütme Kurulu’na gönderilecektir. 

II- Yedek Liste Kayıtları: 

a. Bu dönemde, kontenjan açığı olan okulun yedek listesinde bulunan adaylar 6-7 
Ağustos 2009 tarihlerinde ön kayıt yaptırabileceklerdir. (Kesin kaydını başka bir okula 
yaptıranlar dahil) 

b. Bir okulun asıl listesinde yer alan, ancak süresi içinde kesin kayıt yaptırmamış 
adaylar, yedek liste ön kayıtları döneminde o okula ön kayıt yaptıramayacaklardır.(Bu 
adaylar ancak 12 Ağustos 2009 tarihinden itibaren başlayan ön kayıt döneminde ilgili 
okula ön kayıt yapabilirler.) 

c. Ön kayıtta Sınav Sonuç Belgesi başvuru için yeterli sayılacaktır. Kesin kayıt 
sırasında Sınav Sonuç Belgesi tekrar istenecektir. 

d. Kayıt-Kabul komisyonu okula ön kayıt için başvuran bütün adayların listesini en 
yüksek puandan başlamak üzere yeniden düzenleyecek, sıralama listesi üzerinde 
kontenjan açığı kadar adayı işaretleyerek 7 Ağustos 2009 Cuma günü saat 17.30’da 
okulda ilan edecektir. 

e. Ön kayıt sıralama listesine göre kesin kayıtlar 10 Ağustos 2009 Pazartesi günü 
saat 09.00’da başlayacak, aynı gün saat 15.00’de sona erecektir. Saat 15.00 itibariyle 
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kontenjanın dolmaması durumunda, sıralama listesinde bulunanlardan okulda 
bekleyenler tutanakla tespit edilecek, sıralanacak ve puan sırasına göre kayıt 
edileceklerdir. Bu öğrenciler kayıtla ilgili belgelerini 11 Ağustos 2009 Salı günü çalışma 
saati sonuna kadar teslim edebileceklerdir. 

f. Kontenjan açığı olan fakat yedek listesi bulunmayan okullar bu dönemde ön kayıt 
yapmayacaklardır.  

g. 10 Ağustos 2009 Pazartesi günü akşamı itibariyle bütün okullar, Kayıt Sonuç 
Bildirme Tutanağını (Ek-2) doldurup tutanağın bir örneğini Yabancı Özel Ortaöğretim 
Okulları Sınav Yürütme Kurulu’na faksla göndereceklerdir. 

III-   Ön Kayıt Dönemi Kayıtları: 

a. Asıl ve yedek liste kayıtları sonunda kontenjan açığı kalan okullarla, kontenjanını 
doldurduğu halde sonradan kontenjan açığı doğan okullar 12 – 20 Ağustos 2009 
tarihleri arasındaki periyotlarda kayıt işlemini ön kayıt sistemi içinde sürdüreceklerdir. 

b. Bu dönemde okullar 11, 14, 18, Ağustos 2009 tarihlerinde en geç saat 18:00’de 
bir sonraki ön kayıt döneminin taban puanını ve açık kontenjanlarını ilan edeceklerdir.  
Okullar 12, 17, 19 Ağustos 2009 tarihlerinde ön kayıt yapacaklardır. Kesin kayıtlar ise 
13, 18, 20 Ağustos 2009 tarihlerinde saat 15.00’e kadar yapılacaktır; kesin kayıt 
tarihlerinde saat 15.00 itibariyle kontenjanın dolmaması ve/veya ilan edilen açık 
kontenjanın artması durumunda belirlenen açık kontenjan kadar, sıralama listesinde 
bulunanlardan okulda bekleyenler tutanakla tespit edilip sıralanacak ve puan sırasına 
göre kayıt edileceklerdir. 

c. Bu dönemde okulları tercih koşulu aranmayacaktır. 

d. Bu dönemde kayıt işlemlerini sürdüren okullar her ön kayıt dönemi sonunda 
kayıt durumlarını inceleyerek kayıt sonuç bildirme tutanağını (Ek-3) doldurup, 
tutanağın bir örneğini Yabancı Özel Ortaöğretim Okulları Sınav Yürütme Kurulu’na 
faksla ve e-posta ile göndereceklerdir. 

e. Sınav Yürütme Kurulu okullardan aldığı bilgileri değerlendirerek 24 Ağustos 
2009 tarihinden itibaren yapılacak kayıtlarla ilgili esasları okullara ve velilere 
duyuracaktır. 

f. Bu yeni kayıt döneminde de taban puanı değişen okul son puan ve kontenjan 
durumunu Sınav Yürütme Kurulu’na bildirecektir. 

g. Bütün kayıt dönemlerinde taban puan ilan etmesi gereken okulların taban 
puanları, o okulun kayıt kabul komisyonlarınca tespit ve ilan olunacaktır. 

h. Okullar bu kılavuzda belirtilen kontenjanlarını doldurmak zorunda değillerdir. 
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EK: 1                                                        5 Ağustos 2009 
 

ASİL KAYIT SONUÇ 
BİLDİRME TUTANAĞI 

 
 

OKULUN ADI                    : 
 
 
KONTENJANI                    : 
 
 
ASİL LİSTEDEN 
YAPTIĞI KAYIT                : 
 
 
AÇIK KONTENJAN 
SAYISI                                 : 
 
 
 
ÜYE            ÜYE           KAYIT KABUL KOMİSYON 
                                                       BAŞKANI 

  
EK: 2                                                         10 Ağustos 2009 
 
 

YEDEK KAYIT SONUÇ 
BİLDİRME TUTANAĞI 

 
 

OKULUN ADI                        : 
 
KONTENJANI                        : 
 
ASİL LİSTEDEN KAYITLI 
ÖĞRENCİ SAYISI                 : 
 
YEDEK LİSTEDEN 
KAYITLI OLAN ÖĞRENCİ 
SAYISI                                   : 
 
AÇIK KONTENJAN SAYISI:  
 
 
ÜYE          ÜYE           KAYIT KABUL KOMİSYON 
                                                    BAŞKANI 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     12-17-19 Ağustos 2009 
EK: 3                                                

 
 

ÖN KAYIT SONUÇ 
BİLDİRME TUTANAĞI 

 
OKULUN ADI                       : 
 
KONTENJANI                       : 
 
ASİL LİSTEDEN KAYITLI 
ÖĞRENCİ SAYISI                 : 
 
ÖN KAYIT SIRALAMA  
LİSTESİNDEN KAYITLI  
ÖĞRENCİ SAYISI                  : 
 
AÇIK KONTENJAN SAYISI  : 
 
YENİ TABAN PUANI             : 
 
ÜYE          ÜYE              KAYIT KABUL KOMİSYON 
                                                    BAŞKANI 

 

 

 


