
T.C. 

MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 

2016-2017 OGRETiM YILI 
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ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKViMi 

Smtf Oijnem Smav Tarihleri 
Mazeret Smavt Smav Sonuc;larmm 

Tarihleri ilam 

8'inci smtf I. Oijnem 23-24 Kasrm 2016 17-18 Arahk 2016 Ocak2017 

8'inci smtf II. Oijnem 26-27 Nisan 2017 20-21 May1s 2017 Haziran 2017 

ORTAK SINAVLAR BiRiNCi GUN OTURUMU 

DERSADI BA~LAMA SORUSAYISI SURESi 
SAATi 

Tiirkc;e 09.00 20 40DAKiKA 

Matematik 10.10 20 40DAKiKA 

Din Kiiltiirii ve Ahlak 
11.20 20 40DAKiKA Bilgisi 

ORTAK SINAVLAR iKiNCi GUN OTURUMU 

DERSADI BA~LAMA SORUSAYISI SURESi 
SAATi 

Fen Bilimleri 09.00 20 40DAKiKA 

T.C. inkdap Tarihi ve 
10.10 20 40DAKiKA 

Atatiirkc;iiliik 

Yabanc1 Oil 11.20 20 40DAKiKA 
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___ iLETi~iM BiLGiLERi __ _ 
Telefon: 
MEB ileti§im Merkezi 
II Alo 147" 

Faks: 
Clc;me, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Gene! Miidiirliigu 
0(312) 413 46 23 

internet adresleri: http://meb.gov .tr 
https:/ / e-Okul.meb.gov.tr 
http:// oges.meb.gov.tr 

e- Posta: ortaksinav@meb.gov.tr 
odsgm_odydb@meb.gov.tr 

___ KISALTMALAR.___ __ 

AOSP .Aglrhklandmlmi~ Ortak Smav Puam 

KK.TC Kuzey Klbns TUrk Cumhuriyeti 

ODSGM 
Ol~e Degerlendirme ve Smav Hizmetleri 
Genel Mud'i.irliigu 

PYBS Paras1z Yatthhk ve Bursluluk SmaVJ 

RAM Rehberlik ve Ara~rma Merkezi 

TUBiTAK Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara~tlrma Kurumu 

YBP Yll sonu ba~ar1 puam 

YEP Yerle~rmeye Esas Puan 

DiKKAT: 

1. Bu lolavuz Miltt Egitim Bakanhgt Ortaogretim Kurumlarma Ge<;i§ Yonergesi, Miltt 
Egitim Bakanhgt Merkezi Sistem Smav Yonergesi ve ilgili mevzuat hiikiimlerine gore 
hazrr lanrm§trr. 

2. Ortak smavlara ili§kin bu lolavuzda yer alan kurallar, lolavuzun yayrm tarihinden 
itibaren yiiriirliige girer; yasama, yiitiitme ve yargt organlar1 kararlanna bagh olarak 
gerekli hAllerde degi§tirilebilir. Boyle durumlarda izlenecek yol, Miltt Egitim 
Bakanltgtnca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 

3. Ortak smavlara giren ogrenciler ve bu ogrencilerin velileri bu lolavuzda yer alan 
hiikiimleri ve ilgili mevzuatta belirtilmi§ olan hususlan kabul etmi§ sayilir. 
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1. GENEL A~IKLAMALAR 
Bu ktlavuzda 2016-2017 5gt'etim ytlt ortak smavlar1 ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadrr. 

Ortaokullarm S'inci srruflarmda Ttirkc;e, matematik, fen bilimleri, din klilttirli ve ahlak bilgisi, 
T.C. inktlap tarihi ve Atattirkc;wlik, yabanc1 dil derslerinden, iki yaztl1s1 olan derslerin 
birincisi, lie; yaZil.tst olan derslerin ikincisi olmak lizere, Olc;me, Degerlendirme ve Smav 
Hizmetleri Genel Mlidtirlligfirice her d5nem ortak smavlar yaptlacaktrr. 

Ortak smavlarm yaptlacagt derslerin yazili konulannda, her ders ic;in o 5gretim ytlmm 
programlarma bagh kalmarak hazrrlanan ve Bakanhgmuz tarafmdan ilan edilen 5gt'etim 
programlarmda belirtilen kazantmlar esas almacaktrr. 

Ortak smavlarda alman puanlar ilgili dersin birinci veya ikinci yazth puaru olarak e-Okul 
Sistemi'ne girilecek ve ytl sonu ba~ar1 puaru hesaplamasma dMril edilecektir. 

Her d5nem yaptlan ortak smavlar sonucunda derslerin AOSP puanlan; Ttirkc;e, matematik, 
fen bilimleri dersleri ic;in d5rt; T.C. inkllap tarihi ve Atattirkc;lilak, yabancr dil ile din klilttirli 
ve ahlak bilgisi dersleri ic;in iki katsaylSt ile o dersin puaru c;arptlarak hesaplanrr. Puanlama 
700 tam puan U.Zerinden yaptlacaktrr. 

Orta5gt'etime yerle~tirmeye esas puan hesaplamasmda; 5gt'encilerin; 6, 7 ve S'inci smlf ytl 
sonu ba~an puanlart ile S'inci smlf AOSP'si toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye 
b5lilnerek merkezi sistemle 5gt'enci altmmda kullantlan "orta5gt'etim kurumlarma 
yerle~tirmeye esas puan" hesaplanacaktrr. Puanlama 500 tam puan U.Zerinden yaptlacaktrr. 

Ortak smavlar, lilke genelinde olaganlistti haller ve 5zel durumlar dt~mda 5gt'encilerin 
5grenim g5rdakleri okullarla, yurt dt~mda; KKTC ve Bakanltgmuza bagh okullarm 
bulundugu, smav yaptlmas1 uygun g5ralen merkezlerde Tlirkiye saatiyle ayru anda 09.00, 
10.10, 11.20' de uygulanacaktrr. 

Ortak smavlar, smav takviminde belirtilen tarihlerde, her smav gilnli yaptlacak olan lie; ders 
yaz1hs1 bir oturum olmak U.Zere, iki gande iki oturum Mlinde yaptlacaktrr. Smav yapdacak 
okullarda smav gilnleri ders yapdmayacakhr. 

Ogt'enciler olaganlistti hiller ve ozel durumlar dt§mda kendi okullannda, onceden 
belirlenen struflarda smava ahnacaklardrr. 

Yurt ic;inde ve yurt ~mda Bakanltgtrmza bagh okullarm, ortak smavlar ile ilgili tum i§ ve 
i~lemleri e-Okul Sistemi fizerinden gerc;ekle~tirilecektir. Ogt'encinin herhangi bir sorun ya da 
zorlukla kar§tla~mamas1 ic;in e-Okul Sistemi'nde kaytth ve bilgilerinin gancel olmas1 
gerekmektedir. 
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Ortak smavlarda her ders i«;in c;oktan sec;meli 20 soru sorulacak, de~erlendirmede yanh§ 
cevap say1s1 do~ cevap saytsim etkilemeyecektir. Ortak smavlarda A, B, C ve D kitapc;1~ 
olmak fizere d5rt tiir kitapc;Ik verilecektir. Smav siiresi herders i«;in 40 dakika olacaktrr. 

Ortak smavlara kahlamayan ve yedek salonda smava giren 5~encilerin bilgileri her ders ic;in 
ayn ayn olmak fizere okul miidiirlii~ tarafmdan smav giinii bitiminde e-Okul Sistemi'ne 
i~lenecektir. 

Ortak smavlara kahlamayan 5grencilerin durumlart, "Milli Egitim Bakanhgt Okul Oncesi 
Egitim ve ilk5~etim Kurumlart Y5netmeliginin 23'iincii maddesi"nde belirtilen hiikiimler 
c;erc;evesinde degerlendirilerek okul miidiirliigiince karara baglanacak ve ayru giin il/ilc;e milli 
egitim miidiirliiklerine bildirilecektir. Aynca mazeret smavma kabhnast uygun g5riilen 
5~encilerin bilgileri, okul m1id1irl1iklerince e-Okul Sistemi'ne smavlar tamamlandiktan sonra 
5 (be~) ~ giinii ic;erisinde ~lenecektir. Mazereti okul miidiirlii~nce uygun g5riilen 5~enciler 
i«;in Bakanhkc;a belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret smav1 yapllacakbr. 

Gec;erli mazereti ohnadan ortak smav f smavlara kahlmayan 5~encilerin, o derse ait smav 
puaru 0 (stfrr) olarak de~erlendirilecek, e-Okul Sistemi'nde ortak smav sonuc; hanesinde (G) 
olarak g5sterilecek ve ortalamaya dahil edilecektir. Veli, 5~encisinin ortak smava katllamama 
sebebini, smavm tamamlandt~ tarihten itibaren en gee; 5 (be~) i~ giin1i ic;inde okul y5netimine 
yazth olarak bildirecektir. 

Yurt dt~mda ve KKTC' de Bakanlt~rmza ba~h olmayan okullarda 5~enim g5ren 
5~encilerden ortak smavlara kablamayanlar ise mazeret durumunu g5steren belgeleri ile 
mazeret smavma ginne taleplerini ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, ortak smavlarm 
tamamlandt~ tarihten itibaren en gee; 3 (iic;) ~ giinii ic;erisinde g5ndereceklerdir. Mazeret 
smavma kabhnast uygun g5riilen 5grencilerin bilgilendirilmesi bagh bulunduklar1 iilkenin 
Tiirkiye Cumhuriyeti Biiy1ikelc;iligi/ Konsolosluklart aracth~ ile yaptlacakbr. 

Smavlarda 5~ebnenler, kendi okullart dt~mda farkh bir okulda g5revlendirilecek olup, 
ihtiyac; duyulmast hiilinde Bakanhkc;a gerekli tedbirler almacakbr. 

Parastz yahlthk ve bursluluk hakkmdan yararlanmak isteyen 8'inci smtf 5~encileri aynca 
PYBS'ye girmeyecek, PYBS ktlavuzuna g5re ba~vuru yapmak ~arhyla 5~encilerin AOSP' si, 
PYBS yerle~tirme puaru olarak de~erlendirilecektir. 

O~enciler, ortak smavlar e- Kllavuzuna http:/ jwww.meb.gov.tr ve http:/ joges.meb.gov.tr 
internet adreslerinden ula~abileceklerdir. 
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2. SINAVA GiRME ~ARTLARI 

2.1. Ortaokul Ogrencilerinin Smavlara Girme ~artlar1 

2016-2017 Bgretim yilmda Brgiin ortaokullarm 8'inci srmfmda Bgrenim gBriiyor olmak. 

2.2. A~;tk Ogretim Ortaokulu Ogrencilerinin Smavlara Girme ~artlan 
Orgiin ortaBgretim kurumuna kaytt olma :;;artrm ta:;;tmak ve a<;Ik Bgretim ortaokulunun 

8'inci slillfmda Bgrenimine devam ediyor olmak. 

2.3. Yurt dt:;;mda Bakanltgtmtza Bagh Okullarda Ogrenim Goren Ogrencilerin Smavlara 
Girme ~artlan 

2016-2017 Bgretim yrlmda yurt dr:;;mda Bakanlrgrrruza bagh okullarm 8'inci srmfmda Bgrenim 
gBriiyor olmak. 

2.4. Yurt dt§tnda ve KKTC' de BakanhgtmiZa Bagh Olmayan Okullarda Ogrenim GBren 
Ogrencilerin Smavlara Girme ~artlart 

Tiirkiye Cumhuriyeti Biiyiikel<;iligi/ Konsolosluklan aracrhgryla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 
saytlr Resmi Gazete' de yaytmlanan "MEB Denklik YBnetmeligi" esas almarak Bgrenim belgesi 
kontrol edilen Bgrencilerden, Tiirkiye'deki 8'inci slillf seviyesine denk slillfta Bgrenim gBriiyor 
olmak. 

3. ORTAK SINAVLARA GiRMEK i~iN BA~VURU i~LEMLERi 

a. 8' inci slillf Bgrencileri ortak smavlara girmek i<;in iicret yatrrmayacaklardrr. 

b. e-Okul Sistelni'ne kaytth 8'inci slillf Bgrencileri ortak smavlara girmek i<;in ba:;;vuru 
yapmayacaklardrr. 

c. 8'inci slillf Bgrencileri 2017 yrh PYBS'ye aynca girmeyeceklerdir. Parasrz yahhhk veya 
bursluluk hakkmdan yararlanmak isteyen 8'inci slillf Bgrencilerinin ba:;;vurularr, 2016 yrh 
PYBS krlavuzunda belirtilen tarihlerde Bgrencinin Bgrenim gBrdiigii okul miidiirliikleri 
tarafmdan e-Okul Sistelni iizerinden yaprlacaktrr. 

~;. A<;rk Bgretim ortaokulu Bgrencilerinin ba§vuru i§lemleri A<;Ik Ogretim Ortaokulu 
Miidiirliigii tarafmdan takip edilecektir. 

d. Yurt dr:;;mda Bgrenimlerini siirdiiren Bgrenciler ortak smavlara girebileceklerdir. 

e. Yurt dt:;;mda e-Okul Sistelni'ne kayrth olmayan okullarda Bgrenim gBren Bgrenciler, 
5/3/2004 tarihli ve 25393 sayth Resmi Gazete' de yayrmlanan "MEB Denklik YBnetmeligi" 
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dikkate almarak denklikleri yapildrktan sonra ba~vurularmr Tiirkiye Cumhuriyeti 
B'U.yiikel<;ilikleri/Ba~konsolosluklarr iizerinden yapacaklardrr. 

f. Yurt d1~mda Bakanhgmuza bagh olmayan okullardan smava girmek isteyen ogrenciler 
bu krlavuzda yer alan "EK 1- Ortak Stnavlar Yurt Dt§tnda E-Okul Sistemi'ne Kaydb 
Olmayan Ogrenciler i~in Ba§vuru Formu"nu eksiksiz ve dogru bilgilerle dolduracak ve yurt 
d.J.§mda bulunan Tiirkiye Cumhuriyeti Biiyiikel<;ilik veya Konsolosluk yetkililerine 
onaylatacaklardrr. 

g. Yurt dt~mda ogrenip goriip e-Okul Sistemi'ne kayrth olmayan ogrencilere ait belgeler 
birinci donem i<;in 19 Ekim 2016, ikinci donem i<;in 10 Mart 2017 tarihlerine kadar 
Biiyiikel<;ilik /Ba~konsolosluklarca ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, aynca e-posta 
yolu ile gonderilen belgelerin asillan da Ol~me, De~erlendirme ve Smav Hizmetleri Genel 
Mti.dtirlti.~ Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No: 21 TeknikokullarJYenimahallliANKARA 
adresine en ge~ 28 Ekim 2016 ve 24 Mart 2017 tarihinde ula§acak §ekilde g6nderilecektir. 

Yurt Dt§tnda Bakanh~nuza Ba~ Olmayan Okullarda Ogrenim GOren Ogrencilerden 
istenecek Belgeler 

•:• Bir adet vesikalrk fotograf 
•:• Ge<;erli kimlik belgesi fotokopisi 
•:• Bulunduklarr iilkedeki b1iyiikel<;iliklerdefba~konsolosluklarda onaylatbklan denklik 

belgesi 
•:• EK 1- Ortak Smavlar Yurt D~mda E-Okul Sistemi'ne Kayrth Olmayan Ogrenciler i<;in 

Ba§vuru Formunun eksiksiz ve do~ bilgilerle doldurulmu~ bir niishasr 

Aynca postadan kaynaklt magduriyetlerin olu~mamaSl i<;in ogrencilerfveliler, bu belgeleri 
taratbktan sonra ba§vuru siiresi i<;inde elektronik olarak odsgm_odydb@meb.gov.tr internet 
adresine gondereceklerdir. 

Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir. 

Yurt di§mdan smavlara girmek i<;in ba~vuru yapan ogrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu 
ogrenciler smavlara giremeyeceklerdir. 
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4. OKUL M0D0RL0KLERiNiN YAPACAGI i~LEMLER 

a. Okulda ka)'lth 8'inci srmf <>grencilerine ait bilgileri, e-Okul Sisterni'ndeki bilgilerle 
kar~ila~trrmak; dogrulugunu ve giincelligini kontrol ve takip etmek 

(Ortak smavlar i.;;:in 8'inci srmf <>grencilerinin e-Okul Sisterni'ndeki bilgileri birinci d5nemde 19 
Ekim 2016, ikinci d5nemde ise 10 Mart 2017 tarihlerine kadar giincellenecektir.) 

b. Ortak smavlara girecek <>grencileri ve velilerini bilgilendirmek ve rehberlik etmek 

c. Smava girecek <>grencilerin 6 ve 7' nci srmf )'llsonu ba~an puanlanru kontrol etmek; 6 
vefveya 7'inci srmf <>grenirnini yurt dt~mda g<>rmfi~ olup ha.len Bakanltga bagh bir okulda 
8'inci srmfa devam eden <>grencilerin denklik bilgilerini e-Okul Sisterni'ne i~lemek 

.;;. 8' inci srmf <>grencilerinin smava girecegi srmf ve srray1 g<>steren listenin c;tkbsrm e-Okul 
Sisterni uzerinden alarak ilan etmek 

d. e-Okul Sisterni fizerinde yer alan 8'inci srmf <>grencilerinin fotograflanru, birinci d5nem 
i.;;:in 19 Ekim 2016, ikinci d5nem ic;in 10 Mart 2017 tarihlerine kadar gfincellemek 

e. Paras1z yatil1hk ve bursluluk hakkmdan yararlanmak isteyen, ba~vuru ~artlanm ta~tyan 
<>grencilere rehberlik etmek, ba~vuru i~lemlerini zamanmda yapmak ve okulda kurulan 
komisyon tarafmdan <>grenciye ait belgeleri kontrol etmek 

f. Okulunda smav hizmeti almas1 gereken 5zel egitim ihtiyac1 olan <>grenci varsa, bu 
<>grencinin velisini ilgili Rehberlik Ar~trrma Merkezi Mudfirlugune (RAM) y<>nlendirerek bu 
bilgilerinin MEBBiS-RAM Modwune i~lenip i~lenmedigini e-Okul Sisterni'nden takip etmek 

g. G5rme, i~itme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokullan ile yahh b<>lge 
ortaokullarmda (YBO) <>grenim g<>ren engelli <>grenciye ait "Ozurlu/Engelli Saghk Kurulu 
Raporu", "Qzfirlfi/Engelli Kimlik Karh" veya "engel bilgisinin ~lenrni~ oldugu nfifus 
cuzdant'' ru 
birinci d5nem ic;in 19 Ekim 2016, ikinci d5nem ic;in 10 Mart 2017 tarihlerine kadar RAM'a 
topluca g<>ndermek 

g. Ogrenciler, ortak smavlarda, e-Okul Sisterni'nde ka)'lth oldugu zorunlu yabanc1 dil 
dersinden sorumlu olacaktrr. Buna bagh olarak, 

- Okulunda birden fazla yabancr dil dersi alan <>grencilerin, 

- Subesi degi~en <>grencilerin 

- Nakil i~lerni yapllan <>grencilerin 

Zorunlu yabanc1 dil dersini e-Okul Sisterni'nde giincellemek. 

Bu konuyla ilgili <>grencilerin bireysel bildirimleri dikkate ahnmayacaktrr. 
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h. i~?itme vefveya zihinsel engeli olan t>grencinin yabanc1 dil smavma kahlmasr il;in 
velisininjvasisinin dilek<;esi iizerine, bu dilek<;eyi, birinci dt>nem i<;in 19 Ekim 2016, ikinci 
dt>nem i<;in 10 Mart 2017 tarihlerine kadar RAM' a topluca gt>ndermek, 

Yabanc1 dil smavma kahlmak i<;in velisinin/vasisinin dilek<;esi MEBBis-RAM Modiiliine 
il;llenmeyen t>!7enciler kesinlikle st>z konusu smava almmayacakhr. Dilek<;eler, RAM 
Modiiliine il;llenerek saklanacak, ODSGM'ye gt>nderilmeyecektir. ODSGM'ye gt>nderilen 
dilek<;eler ge<;erli olmayacakhr. 

1. Smav giinii mazeretlijmazeretsiz olarak ortak smavlara girmeyen, mazeretlerini 
smavlardan t>nce bildiren ve yedek salonda smavlara giren t>grencilerin bilgilerini smavlarm 
yapildrgt giin her bir ders yazillsmdan sonra veya son ders yazilrsmm ardmdan e-Okul 
Sistemi'ne il;llemek 

i. Mazeret smavma kahlmasr uygrm gt>riilen t>grencilerin bilgilerini smavlarm 
tamamlandrgt tarihten itibaren e-Okul Sistemi'ne 5 (be~?) il;l giinii i<;erisinde yiiklemek, 

j. Yedek salonda ortak smavlara giren t>grencilerin kullandrklar1 cevap kagttlarmda yer 
alan t>grenci tarafmdan doldurulmasr gereken kisimlarm (T.C. kimlik numarasr, adr soyadr, 
kitap<;Ik tiirii ve imza) dogrulugunun kontroliinii "Bina Smav Komisyon Bal;lkaru (Bina 
Yt>neticisi)" olarak yapmak. 

k. A<;rk 0!7etim Ortaokulu Miidiirliigii, smava girecek 8'inci srmf t>!7encilerinin: T.C. 
kimlik numarasr, adr, soyadr, varsa ortak smavlar ders muafiyeti, t>zel egitim ihtiyao ve 
smavlara katilmak istedikleri smav merkezi bilgilerini, birinci dt>nem i<;in 19 Ekim 2016, ikinci 
dt>nem i<;in 10 Mart 2017 tarihlerine kadar ODSGM'ye gt>nderecektir. 

5. iLjiL~E MiLLI EGiTiM MUDURLUKLERiNiN YAPACAGI i~LEMLER 

a. Okullarm ortak smavlara ilil;lkin il;l ve il;llemleri zamanmda ve dogru olarak yapabilmesi 
i<;in gerekli tedbirleri almak 

b. ogrenci ve velilere ortak smavlar ile ilgili gerekli a<;Iklamalann yapilmasrm saglamak, 

c. Smavlara girecek t>zel egitim ihtiyacr olan t>grencilerin kilavuzda belirtilen tarihler 
arasmda RAM Miidiirliigiinde smav hizmeti ile ilgili ihtiyar,;larmm, MEBBis-RAM Modiilii'ne 
t>ncelikli olarak il;llenmesini saglamak 

r,;. Smav giinleri bu kilavuzun 7'inci maddesinde yer alan hiikiimler dogrultusunda t>zel 
egitim ihtiyao olan t>grenciler i<;in gerekli tedbirleri alarak, olul;labilecek sorunlar1 yerinde ve 
kilavuz hiikiimleri dogrulhlsunda <;t>zmek 

d. Okul miidiirliigiince mazereti uygun gt>riilen t>grenciler ile ilgili i§ ve i§lemleri takip 
etmek, 
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e. Smavlann yapliacal9- okullarm MEBBiS-Smav Binalan Modiil!i iizerinden gerekli 
gfincelleme i~lemlerini yapmak. Smav yapliacak okul binalarma i~kin degi~iklikleri yazth 
olarak Oi<;:me, De~erlendinne ve Smav Hizmetleri Genel Miidiirlii~ne bildinnek ve smavlara 
il~kin gerekli tedbirleri almak. 

6. ORTAK SINAVLARA GiRi~ VERi 

a. Ola~aniistii haller ve tizel durumlar dt~mda, S'inci sll1lfta ti~enim gtiren her ti~enci 
kendi okulunda smava girecektir. 

b. Ogrencinin smava girecegi sll1lf/salon ve srra bilgisi e-Okul ve Veli Bilgilendinne 
Sistemi iizerinden yaytmlanacaktrr. Okul ytineticileri e-Okul Sistemi'nden, ti~enci velisi ise 
Veli Bilgilendinne Sistemi iizerinden tigrencinin hangi sll1lf/salon ve srrada smava girecegini 
gtirebilecektir. 

c. Yurt d1~mda Bakanl1~a ba~h olmayan okullarda tigrenim gtiren ti~encilerden 
ortak smavlara katliacaklar smav ~ yeri bilgilerini ba~h bulunduklan iilkenin Tiirkiye 
Cumhuriyeti Biiyiikelr;iligi veya Konsoloslu~ araclitl9- ile ti~enebileceklerdir. 

7. OZEL EGiTiM iHTiYACI OLAN OGRENCiLERLE iLGiLi i~LEMLER 

Ozel egitim ihtiyac1 olan tigrencilerin smavlarda tizelliklerine uygun hizmet alabilmeleri ir,;in; 
tirg1in egitime devam edenlerin ilgili RAM'a, ar,;tk ti~etim ortaokuluna devam edenlerin ise 
at;;lk ti~etim ortaokulu miidiirlii~e birinci dtinem ir;in 19 Ekim 2016, ikinci dtinem ir;in 10 
Mart 2017 tarihleri mesai bitimine kadar miiracaat etmeleri gerekmektedir. 

Birinci dtinemde yapllan ortak smavlarda tedbir alman tizel egitim ihtiyac1 olan ti~enciler 
ir;in ikinci dtinemde yapliacak ortak smavlarda yeni bir ba~vuru almmayacak ve bu ti~enciler 
ayru hizmetlerden yararlanacaktrr. Ancak birinci dtinemde smav tedbirlerine ytinelik i!llem 
yapliarnayanlar ile ikinci donemde yapllacak ortak smavlarda ozelliklerine uygun yeni tedbir 
ahnmasma ihtiyar; duyulan o~enciler ir,;in birinci donem ir,;in 19 Ekim 2016, ikinci donem ir,;in 
10 Mart 2017 tarihlerine kadar yukartda belirtilen birimlere ba~vunliacaktrr. 

L>zel egitim uygulama okullar1 (merkezleri) ve bu okullarm progrm uygulayan tizel 
egitim sll1lflarmda o~enimlerini siirdiiren orta veya a~ diizeyde zihinsel engelli o~enciler 
ile otizmi al9-r diizeyde olan ti~enciler ortak smavlardan muaf tutulacaktrr. 

Smavda tedbir almabilmesi ir;in: 

a. Okul miidiirlii~, velinin/vasinin gtirii~iinii de alarak o~encilerin smav hizmetiyle 
ilgili i~lemlerinin takibinden birinci derecede sorumludur. 
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b. Smav hizmeti ile ilgili yapliacak i~lemlerde t>zel egitim ihtiyacr olan t>grencinin 
kendisinin de (evde veya hastanede egitim hizmeti alanlar hari~) bulurunas1 gerekmektedir. 

c. Smavlarda t>grencilerle ilgili gerekli tedbirlerin almabilmesi i.;;in; t>grenci velisif vasisi 
tarafmdan "Oziirlii/Engelli Saghk Kurulu Raporu", "Oziirlii/Engelli Kimlik Kartl'', "engelli 
bilgisinin ~lendigi niifus ciizdaru" veya ll/il.;;e Ozel Egitim Hizmetleri Kurulu'nca almml~ ve 
ge~erli olan yerle~tirme (resmi tedbir) karan belgelerinden biri ile siiregen hastaltgt olan 
t>grenciler i~in ise saghk raporunun ash veya onaylanm1~ t>megi ile RAM' a ba~vuru yaplimas1 
gerekmektediro 

Ortak smavlar kapsammda t>zel egitim ihtiyac1 olan t>grenciler i.;;in 2016-2017 t>gretim ylimda 
yerle~tirme ve nakil komisyonunca yiiriitiilecek i~ ve i~lemler "Oziirlii/Engelli Saghk Kurulu 
Raporu" ve kayna~brma yoluyla egitime yt>nlendirildiklerine dair "t>zel egitim degerlendirme 
kurulu raporu" esas ahnarak yapllacakhr. Smav tedbiri hizmeti ahDDU§ ancak, 
OziirliifEngelli Saghk Kurulu Raporu'nu ve kayna~trrma yoluyla egitime 
yt>nlendirildiklerine dair "t>zel egitim degerlendirme kurulu raporu" nu birinci dt>nem i.;;in 19 
Ekim 2016, ikinci dt>nem i~in 10 Mart 2017 tarihlerine kadar beyan etmeyen i:lgrenciler i~in 
ortai:lgretim kurumlarma yerle§tirme ve nakil i§lemlerinde i:lzel egitim ihtiyac1 olan i:lgrenci 
kapsammda i§lem yaplhnayacakbr. 

~· Belirtilen belgelerin ash, noter tasdikli t>megi veya belgeyi diizenleyen ilgili makamca "Ash 
gibidir" onayt olanlarm d1~mda herhangi bir rapor veya beige kabul edilmeyecektiro Ancak 
gt>rme, i~itme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokullar1 ile yati11 bt>lge ortaokulu (YBO) 
miidiirliiklerince resmi yaztyla engel durumunu bildirir Oziirlii/Engelli Saghk Kurulu 
Raporu'nun t>meginin RAM'a gt>nderilmesi halinde, raporun ash istenmeyecektiro Dzerinde 
tahribat, silinti ve kazmh olan raporlar g~ersiz sayliacakhro 

d. Ozel egitim ihtiyac1 olan t>grencilere RAM tarafmdan, MEBBiS-RAM Modiilii'ne 
i~lenen bilgiler dogrultusunda smav hizmeti verilecektiro Ba~vuru yaplldlktan sonra 
b~vurunun sisteme i~lendigine dair beige t>grenci velisi tarafmdan RAM gt>revlisinden 
ahnacakhro Sistemde bilgileri yer almayan t>grencilere bu hizmet verilmeyecektiro 

e. Ogrencilerin engel durumlarrm beyan ettigi belgelerin bir t>megi, RAM tarafmdan 
saklanacak, ODSGM'ye gt>nderilmeyecektiro 

f. RAM adreslerine i~kin bilgilere http:// orgmomebogovotr internet adresinden 
ula~Ilabilecektir o 

g. A.;;tk t>gretim ortaokuluna devam eden t>zel egitim ihtiyac1 olan t>grencilere, a~1k 

t>gretim ortaokulu miidiirliigiince ODSGM'ye yaplian talepler dogrultusunda smav hizmeti 
verilecektir 0 

g. Ozel egitim ihtiyac1 olan t>grenciler, siirekli kullandlklar1 ara.;;-gere.;; ve cihazlan 
kendilerinin getirmesi kaydtyla smavlarda kullanabileceklerdiro 
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7.1. G6rme Engelli O~enciler 

7.1.1. Az Goren Ogrenciler 

Az gl:iren grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gi:izltiklejlensle dtizeltilen gl:irme 
kusurlar1 dahil edilmemektedir. 

Az goren l:igrenciler istekte bulunmalar1 halinde tek ki§ilik smlflarda smavlara almacaktrr. Bu 
o~encilere her smav io;;in 15'er dakika ek sili:e verilecektir. Aynca a~?agtda belirtilen 
seo;;eneklerden biri tercih edilecek ve bu do~tuda 5~enci io;;in smavlarda dtizenleme 
yapliacaktrr. 

a. 18 punto btiytikltigunde soru kitapo;;1gt ve cevap kagtdi 

b. Okuyucu kodlay1c1 e~liginde 18 punto btiytikltigunde soru kitapo;;lgt ve cevap kagtdl 

Az gl:iren o~encilerin soru muafiyeti olmayacak, smav puaru tum sorular tizerinden 
hesaplanacaktrr. 

7.1.2. Total Diizeyde G6rme Engelli (Hi!; G6rmeyen) O~enciler 

Total dtizeyde gl:irme engelli l:i~enciler okuyucu ve kodlay1c1 e~?liginde tek ki§ilik s1nlflarda 
smavlara almacaktrr. Bu l:igrencilere her smav i!;in 15'er dakika ek sili:e verilecektir. 

Total dtizeyde gl:irme engelli l:i~encilerin soru muafiyeti olmayacaktrr. Smavlarda resim, ~?ekil 
ve grafik io;;eren sorular yerine e~ deger sorular yer alacaktrr. Smav puaru tum sorular 
tizerinden hesaplanacaktrr. 

7.2. i§itme Engelli O~enciler 

i~?itme engelli 5~enciler, yabanc1 dil testi smavma kablmak istemeleri halinde 
velisinin/vasisinin okul mtidtirltigune birinci di:inem io;;in 19 Ekim 2016, ikinci di:inem io;;in 10 
Mart 2017 tarihlerine kadar dileko;;e ile ba~?vuru yapmas1 gerekmektedir. 

i~?itme engelli l:i~enciler istekte bulunmalar1 halinde tek ki1,1ilik smlflarda smavlara 
almacaktrr. Bu 5~encilere her smav i!;in 15'er dakika ek sili:e verilecektir. 

7.3. Ruhsal ve Duygusal Bozuklugu Olan O~enciler 

Dikkat eksikligi ve hiperaktivite bozuklugu olan l:igrenciler istekte bulunmalan halinde tek 
ki§ilik s1nlflarda smavlara almacaktrr. Bu 5~encilere her smav i!;in 15'er dakika ek sili:e 
verilecektir. 
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Ozel 1>!7enme giic;lii~ olan t>grenciler istekte bulunmalan Mlinde tek ki§ilik s1ruflarda 
smavlara almacaktrr. Bu t>grencilere her smav i~rin 15'er dakika ek siire verilerektir. Tercih 
etmeleri durumunda okuyucu ve kodlaytcl e!}lij9nde smava almacaklardrr. 

7.4. Yaygm Geli§imsel Bozu.klugu Olan Ogrenciler 

Yaygm gelil}imsel bozuklugu olan (Otizm, Atipik Otizm, Rett Sendromu, Asperger 
Bozuklugu, Desintegratif Bozukluk) 1>!7enciler istekte bulunmalan Mlinde tek ki§ilik 
struflarda smavlara almacakbr. Bu t>grencilere her smav i~rin 15'er dakika ek siire verilecektir. 

7.5. Bedensel Engelli Ogrenciler 

Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybt 
(ampiitesi) olan t>grenciler istekte bulunmalart Mlinde tek ki§ilik smlflarda smavlara 
almacakbr. Bu 1>!7encilere her smav i~rin 15'er dakika ek siire verilecektir. 

Bu t>grencilere RAM tarafmdan yapllan de~erlendirme sonucuna gt>re kodlaytct verilecektir. 

Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardtmct arac; gerec; kullanan 
t>grenciler girl§ katlarda bulunan struflara yerle§tirilecektir. Smrllarda kullarlliacak masa ve 
srra t>grencinin t>zelliklerine uygun olarak diizenlenecektir. 

7.6. Zihinsel Engelli Ogrenciler 

Zihinsel engelli t>grenciler istekte bulunmalan Mlinde tek ki§ilik smlflarda smavlara 
almacakbr. Bu 1>!7encilere her smav ic;in 15'er dakika ek siire verilecektir. Aynca yapllacak 
tercih dogrultusunda kodlaytcl e!}lij9nde t>grencinin smava girmesi ic;in gerekli diizenleme 
yapllacakbr. 

Zihinsel engelli t>grencilerin, yabanc1 dil testi smavma katllmak istemeleri Mlinde 
velisininjvasisinin ba!}vurusunun birinci dt>nem ic;in 19 Ekim 2016, ikinci dt>nem ic;in 10 Mart 
2017 tarihlerine kadar MEBBis-RAM Modiiliine i§lenmesi gerekmektedir. 

7.7. Siiregen Hastahji;t Olan Ogrenciler 

a. Sa~hk problemlerinin zorunlu ktld1~ durumlarda siire~en hastal1~ olan t>grenciler tek 
ki§ilik smlflarda smavlara almacakbr. 

b. Yatarak tedavi gt>ren t>grencilerden sa~ltk kurumunu terk etmeleri sakmcah olanlar 
durumlarrm, sagltk kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gt>rdiikleri saghk 
merkezinde smavlara almacaklardtr. 
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c. Evde egitim hizmetinden yararlanmas1 y5niinde 5zel egitim hizmetleri kuru! karari 
bulunan ogrencilerin smavlan ev ortammda yapilacaktrr. Velilerjvasiler, ogrencinin smavlara 
almaca!9- adresin belirtildigi dilek<;e ile il/ il<;e miill egitim miidiirliigu ve RAM' a 
ba§vuracaklardir. 

AyriCa ~eker, astun, tansiyon ve epilepsi hastahklanndan dolay1 siirekli ila<; kullanan 
ogrenciler diger 5grencilerle birlikte sllllfl.ara yerle~tirilecektir. Ancak velinin ba~vurusu ve 
raporu dogrultusunda, sllllflarda gorevli ogretmenler, il/ il<;e milli egitim miidiirliiklerince 
onceden bilgilendirilecektir. 

8. ORTAK SINAVLARIN YAPILACAGI DERSLER 

Tiirk<;e, matematik, fen bilimleri, yabanc1 dil, din kiiltiirii ve ahlak bilgisi ve T.C. inkilap tarihi 
ve Atatiirk<;iiliik derslerinin ogretim programlarmda yer alan kazanimlarmi ogrencilerin elde 
etme seviyesinin 5l<;iilmesi amac1yla <;oktan se<;meli sorulann yer alaca!9- ortak smavlar 
uygulanacaktrr. 

9. ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI 

a. Ortak smavlar, iilke genelinde olaganiistii hailer d1~mda ogrencilerin ogrenim 
g5rdiikleri okullarda, KKTC ve Bakanhl9-miZa bagh okullarm bulundugu, smav yapilmas1 
uygun goriilen diger merkezlerde Tiirkiye saatiyle ayru anda 09.00, 10.10 ve 11.20' de 
uygulanacaktrr. Ortak smavlarm yapildi!9- giinlerde smavlarm yapild1!9- okullarda ders 
yapilmayacaktrr. Ancak ortak smavlarda gorevli olmayan o okulun ogretmenleri de smavlarm 
yapild1!9- giin saat 09.00' da kendi okullarmda hazrr bulunacaklardrr. 

b. Ortak smavlar, birinci giinde tek oturumda fie; ders smav1 (Tiirkc;e, matematik, din 
kiiltiirii ve ahlak bilgisi), ikinci giinde yine tek oturumda ii<; ders smaVI (fen bilimleri, T.C. 
inkilap tarihi ve Atatiirkc;iiliik, yabanc1 dil) ohnak iizere iki oturum Mlinde uygulanacaktrr. 

c. Smavlarda her oturum ayn ayn yapilacak ii<; ders yaz1hsrm ic;erecek, her bir ders 
yaz1hs1 i<;in <;oktan sec;meli 20 soru sorulacak ve her bir ders yaz1hsmm siiresi 40 dakika 
olacaktrr. Smav aralan 30' ar dakika olarak belirleruni~tir. 

c;. Ogrenciler, kull= doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar 
hari<; smava; <;anta, cep telefonu, saat, kablosuz ileti~im saglayan cihazlar ve kulak11k, kolye, 
kiipe, bilezik, yiiziik, bro~ ve benzeri e~yalar ile her tiirlii elektronik vefveya mekanik 
cihazlarla almmayacaklardrr. Bunlan bulundurdugu tespit edilen ogrencinin smav1, smav 
kurallannm ihlali gerekc;esiyle smav salonundaki gorevlilerce hazrrlanan tutanakla ge<;ersiz 
sayilacaktrr. 
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d. Oj7enciler, slillf 5j7enci yoklama listesinde belirtilen srmf ve srra numarasmda 
oturacaktrr. Gerektiginde 5j7encinin yerini degi~tirme yetkisi slillflarda salon g<>revlisi 
5j7etmenlere ait olacaktrr. Smav b~lamadan <>nee gt>revli 5j7etmenler smavda uyulacak 
kurallan hatrrlatacak, smav evrakmm bulundugu giivenlik torbalarrm 5j7encilerin t>ntinde 
a.;;arak cevap ka!9-tlarrm ve soru kitap.;;1klanru da!9-tacaktrr. 

e. Oj7enci, cevap ka!9-dmda yaz1h olan T.C. kimlik numaras1, ad1 ve soyad1 bilgilerini 
kontrol edecek, hata varsa smav g<>revlilerine st>yleyecek, smav g<>revlileri bu durumu tutanak 
altma alacaktrr. Oj7encinin adma dtizenlenmi~ cevap kal9-d! bulunmuyorsa veya 
kullamlamayacak durumdaysa yeni bir cevap kal9-dma 5j7enci, kimlik bilgilerini smavda 
gt>revli 5j7etmenin a.;;tklamalarma gt>re yazacak ve kodlayacaktrr. Oj7enciye verilen yeni 
cevap ka!9-dmda 5j7enci bilgisinin yer ald1!9- bt>liimde yapllan hatal1 veya eksik kodlamadan 
5j7enci ile birlikte salon gt>revlileri de sorumlu olacaklardrr. 

f. Smav gt>revlileri, da!9-tllan smav evrakmda yer alan bilgilerin 5j7enciye ait olup 
olmad1i9-m kontrol edecektir. Oj7enciler smav t>ncesinde soru kitap.;;Iklanru kontrol ederek 
eksik sayfa veya bask! hatas1 tespit ederse kitap.;;1!9-n degi~tirilmesini isteyecektir. 

g. Her bir ders smav1 b~ladlktan sonra ilk 15 (onbe~) dakika i.;;erisinde gelen 5j7enciler 
smava ahnacaktrr. Ge.;; gelen 5j7encilere ek siire verilmeyecektir. 

Her birders smav1 ba~ladlktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika siiresince 5j7enciler srmflanndan 
.;;lkmayacak, ilk 20 (yirmi) dakika tamamlandlktan sonra smavrm tamamlayan 5j7enci slillftan 
.;;lkabilecektir. 

Her derse ait smav siiresinin tamamlanmasma 5 (be§) dakika kala 5j7enciler smlftan 
.;;lkarilmayacaktrr. Herders smav1 tamamlanana kadar t>zel egitim tedbiri olan 5j7enciler hari.;; 
slillfta en az iki 5j7encinin kalmasma dikkat edilecektir. 

g. Ogrenci, cevap kagtdl iizerindeki kitap.;;lk tiirii ve cevap bilgileri i§aretlemelerini siyah 
yumu~ak u.;;Iu kur~un kalemle yapacaktrr. 

h. Oj7enci, cevap kal9-dmdaki imza bt>liimtinii silinmeyen bir kalemle imzalayacaktrr. 

1. Cevap ka!9-dmda bulunan "Bu alanda i§aretleme yapmaym1z." klsrm hi.;;bir ~kilde 
i~aretlenmeyecektir. 

i. Soru kitap.;;1l9-mn A, B, C ve D olmak fizere dt>rt ayr1 tiirii olup 5j7enci, A kitap.;;1l9-m 
kullamyorsa cevap ka!9-dmda kitap.;;lk tiirii bt>liimtintin "A" yuvarlal9-m, B kitap~119-rn 

kullamyorsa "B" yuvarlal9-m, C kitap.;;1l9-m kullamyorsa "C" yuvarlal9-m ve D kitap.;;1l9-m 
kullamyorsa "D" yuvarlal9-m i~aretleyecektir. Smav gorevlileri ise do!7u i§aretlemenin 
yap1hp yapdmad1i9-m soru kitap~1i9- ve cevap kil9-tlar1 iizerinden kontrol edip smlf 6j7enci 
yoklama listesine gerekli kodlamalan i§leyecektir. 
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j. Her sorunun 4 (dart) se<;enegi vardrr. Bu se<;eneklerden sadece bir tanesi dogru 
cevaptrr. 

k. Ogt-enciler, cevaplanru siyah kur~?un kalemle, soru kitap9!9nda yer alan a<;Iklarnalarda 
ve cevap kagtdmda belirtilen Bmekte oldugtl gibi, yuvarla!9n ~rna ta~?rrmadan cevap 
kiigtdmda ilgili se<;enegi bularak i~?aretleyeceklerdir. 

1. Birden fazla cevap se<;eneginin i~?aretlenmesi halinde bu soruya verilen cevap, optik 
okuyucu tarafmdan y~ cevap olarak de~erlendirilecektir. 

m. Omek i~?aretleme yaplimamas1 sebebiyle optik okuyucu tarafmdan okunamayan 
i~?aretlemelerde o soruya verilen cevap dogt-u olarak kabul edilmeyecektir. 

n. Cevap kagtdma i~?aretlenmeyen cevaplar de~erlendirme i~?lemine almmayacaktrr. 
Smavlar ba~?larnadan Bnce salon gBrevlileri Bgt"encilere sorularm cevaplannm cevap kagtdma 
mutlaka i~?aretlenmesi hususunda gerekli uyanyt yapacaktrr. 

o. Smavlar esnasmda kopya <;ekildiginin smav gBrevlilerince tespit edilmesi halinde 
kopya <;eken Bgt"encilerin smavlar1 iptal edilecektir. Salon gBrevlileri kopya <;ektigini tespit 
ettigi Bgt"encilerle ilgili durumu a<;Iklaytci bir tutanak hazrrlayarak smav evraki ile birlikte 
ODSGM'ye gBnderecektir. 

p. Salon g6revlileri Ek-2 de yer alan 6meklere uygun (srralarm numaralandmlmas1, 
kitap<;Ik tiirii dagtbml) oblrma diizeni olu~blracak ve bu diizeni salon giivenlik po~etinden 
<;Ikan "Ogt-enci Yoklama Listesi"ndeki "Salon Oblrma Diizeni" alanma, 6mekteki gibi 
i§leyerek bu evrak1 her bir ders smav1 i<;in cevap kagttlar1yla birlikte smav giivenlik po§eti 
i<;erisine koyacakbr. 

q. Smav bitiminden sonra, 

i) Ogt-enciler, cevap kagtdrm smav gtlrevlilerine teslirn edecek ve smif t~grenci yoklama 
listesine imzalarrm atacaktrr. Smavlarrm tamamlayan Bgt"encilerin smav evrakl kesinlikle 
tlgt"enci srrasmda brrakllmayacaktrr. 

ii) Smav g6revlileri, smava ait evraki tlgt"encilerin Bniinde kontrol ederek toplayacak, cevap 
kagttlarrm smav giivenlik torbasma koyup kapattlktan sonra soru kitap<;Iklar1yla birlikte bina 
smav komisyonuna teslirn edecektir. 

iii) Bina smav komisyonu, smiflardan gelen smav giivenlik torbalarrm donii~? smav evrak 
kutularma koyarak seri numarah giivenlik kilidi ile bu kutular1 kapatacak ve gtlrevli kuryelere 
tutanakla teslim edecektir. Kitap<;Iklar okullarda brrakllacak olup ikinci giin oturumu 
tamamland1ktan sonraki giin isteyen tlgt"enciye verilecektir. 
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10. MAZERET SINAVININ UYGULANMASI 

Ortak smavfsmavlara girmeyen ogrencilerden mazeretleri okul mudurlugunce uygun 
gorulenlerin mazeret smavlart, smav takviminde belirtilen tarihlerde yapllacaktrr. Mazeret 
smavlan da her gfin tek oturumluk fi<;: ders smav1 tek oturum olmak ftzere iki gfinde iki 
oturum ~eklinde Bakanltk tarafmdan belirlenecek okullarda yapllacaktrr. 
Smav gfinfi mazeretlif mazeretsiz olarak ortak smavlara girmeyen veya mazeretlerini ortak 
smavlardan once bildiren ogrencilerin bilgileri smavlarm yaplldtgt gfin her bir ders 
yazthsmdan soma veya son ders yazthsmm ardmdan e-Okul Sistemi'ne okul mudfulugu 
tarafmdan i~lenecektir. 
Mazeret smavma kahlmast uygun gorulen ogrencilerin bilgileri smavlar tamamlandlktan 
soma e-Okul Sistemi'ne 5 (be~) i~ gfinu i<;:erisinde girilecektir. Bu sfue tamamlandtktan sonra 
gelen talepler i~leme ahnmayacak olup sorumluluk okul mudurlugune ait olacaktrr. 

11. SINAVIN DEGERLENDiRiLMESi 

a. Ortak smavlara kahlacak olan ogrencilerin puaru tek puan tfirunde hesaplartacaktrr. 

b. Her soru e~it agt!hga sahip olacaktrr. 

c. Her adaym cevap kagtdt, optik okuyucuyla okutulacaktrr. 

~· Her test i<;:in dogru cevap sayllar1 esas almarak ham puanlar hesaplanacaktrr. 

d. Yanl1~ cevap say1s1 dogru cevap saytsrm etkilemeyecektir. 

e. Donem puaru hesaplamasmda kullarulacak olan smav puaru; 

[(Dogru Saytst f Soru Sayt51) x 100] formUla ile hesaplartacaktrr. 

f. 8'inci srmfta her donem i<;:in uygulanan ortak smavlar sonucunda yapllan hesaplama ile 
0 

doneme ait agt!hklandmlml~ ortak smav puaru bulunur. Her iki donem puarunm aritmetik 
ortalamast; agt!hklandmlml~ ortak smav puanrm ol~turur ve yerler;;tirmeye esas puanda 
kullaruhr. 

g. Salon gorevlilerince kopya <;:ekti@ tespit edilen ogrencilerin, kopya sonucu iptal edilen 
o dersin smav1 puanla degerlendirilmez. Ancak donem puaru ve ortaogretime yerler;;tirmeye 
esas puan hesaplarnalarmda smav adedi tam olarak almrr. 
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g. Engelinden veya ba~ka bir sebepten dolayt herhangi bir dersten muaf olan 5grencilerin 
ortak smav puaru, ytl sonu ba~ar1 puaru hesaplamasmdaki usullere uygun olarak 
hesaplartacakhr. Tiim hesaplamalar virgiilden soma d5rt basamaga kadar yaptlacakhr. 

h. Soru iptali olmas1 durumunda ilgili soru o ders smavma kattlan biitiin 5grenciler ic;in 
dogru kabul edilerek degerlendirilecektir. 

11.1. Yd Sonu Ba§an Puaru Hesaplamas1 

Ogrencinin tiim derslerden aldtgt puanlarm aritmetik ortalarnas1, o derslere ait haftaltk ders 
saati say1s1 ile c;arptlarak agultkh yi1 sonu puanlar1 hesaplartacakhr. Bu puanlarm toplammm, 
o derslere ait haftahk ders saati toplamma b5liinmesi ile de ytl sonu ba~ar1 puaru elde 
edilecektir. Puanlama 100 tam puan iizerinden yaptlacaktu. Ogrencilerin ortak smavlardan 
aldtgt puanlar, S'inci srruf ytl sonu b~ar1 puaru hesaplamasmda da kullarulacakhr. 

11.2. Ortak Smavlar 

Ortak smavlarda smav1 yaptlan derslerin aguhk katsaytlart a~agtda yer almaktadu. 

Ders DersAdt Aguhk 
Nu Katsaydart 

1 Tiirkc;e 4 
2 Matematik 4 
3 Fen Bilimleri 4 
4 Din Kiiltiirii ve Ahlak Bilgisi 2 
5 T.C. inktlap Tarihi ve Atatiirkc;iiliik 2 
6 Yabancr Dil 2 

TOPLAM 18 

11.3. Aguhklandmlmt§ Ortak Smav Puaru Hesaplamas1 

Ortak smavlar kapsanunda, smav1 gerc;ekle~tirilen derslerden alman puanlar kendi aguhk 
katsaytlart ile c;arptlacaktu. <;;arptmlarm toplanundan elde edilen degerin derslerin agultk 
katsaytlarmm toplanuna b5liinmesi suretiyle aguhklandutlrm~ ortak smav puaru 
hesaplartacakhr. Puanlama 700 tam puan iizerinden yaptlacaktu. 
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11.4. Yerle§tirmeye Esas Puamn Hesaplamnast 

0!7encilerin 6, 7 ve 8'inci suuf yt1 sonu ba11an puanlart ile 8'inci srmf agrrhklandmlrru11 ortak 
smav puaru toplanaeaktrr. Elde edilen toplam ikiye bol1inerek yerle11tirmeye esas puan elde 
edileeektir. Puanlama 500 tam puan iizerinden yaptlaeakttr. 

Yerle§tirmeye esas puamn hesaplanmasma dair ornek Ek-3'te verilmi§tir. 

Velisinin yurt dt11mda bulundugu siirede ogrenirnlerinin bir ktsmrm veya tamamrm Bakanhga 
bagh olmayan yurt dtr;;mdaki egitim kururnlarmda goren o!7eneilerin, yerler;;tirmeye esas 
puarun hesaplanmast, ortak smav puaru ile yurt i~;inde ogrenim gordukleri yillara ait ytl sonu 
bar;;art puanlart dikkate ahnarak hesaplanaeakttr. 

Kuzey Ktbns Turk Curnhuriyetindeki ortaokullarda o!7enim gorenlerin ytl sonu bar;;an 
puanlart, Tfukiye'de o!7enim goren o!7encilere uygulanan hukUrnlere gore belirleneeektir. 

6, 7 vefveya 8'inci suuf o!7enirnlerinin bir ktsmrm veya tamamrm yurt dt11mda tamamlayan 
o!7encilerin "yerler;;tirmeye esas puan" hesaplarnast ar;;agtdaki gibi yapilaeakttr. 

- U!; t!l7etim ytlmdan bir ytltm yurt dt§mda tamamlayan t!l7enciler i!;in tlmek hesaplama: 

6' net suuf - yurt i~;i 
7'nci smlf- yurt dt§t 
8' inci srmf - yttrt i~;i 

YEP= ( (YBP6 + ((YBP6 + YBP8) /2) + YBP8) + AOSP )/2 

-ii~r ogretim ytlmdan iki ythm yurt dt§tnda tamamlayan ogrenciler i!;in tlrnek hesaplama: 

6' net suuf - yurt i~;i 
7'nci smlf- yurt dt§t 
S'inci smlf- yurt dt§t 

I YEP= ( (YBP6 X 3) + AOSP )/2 

Egitimlerinin tamamtm yurt dt§tnda tamamlayan ogrencilerin YEP'i, AOSP'nm 
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fitelenmesiyle hesaplanacakbr. 

-0~ figretim ythmn tamamm1 yurt dt§mda tamamlayan figrenciler i~in firnek hesaplama: 

YEP = (AOSP I 700) X 500 

A<;Ik Ogretim Ortaokulu tlgrencilerinin yerle~?tirmeye esas puan hesaplamast yapllabilmesi 
i<;in, tlgrenciler her iki dtlnem yapllacak olan ortak smavlara kattlmak zorundadrrlar. A<;tk 
Ogretim Ortaokulu Miidiirliigunce yaptlan smavlarda l'inci dtlnemde alman ba~?arth puan (45 
ve iizeri), 2'nci dtlnem okul tarafmdan yapllan yazllt puaru olarak kullarlllacakbr. 

11.5. Ek Puan 

Tiirkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara~?trrma Kurumu (TOBiTAK) tarafmdan ger<;ekle§tirilen 
uluslararas1 bilim olimpiyatlart ve matematik olimpiyat smavlarmda, ulusal elemelerden 
ge<;tikten sonra iilkemizi temsil etme hakkt kazanmt§ olan tlgrencilere, kattldtklart yllm ytl 
sonu ba~?an puanlarma belirlenen oranda ek puan verilecektir. 

Ogrencilerin, TOBiTAK tarafmdan ger<;ekle~?tirilen uluslararas1 bilim olimpiyatlan ve 
matematik olimpiyat smavlarma kattldtklan ytla ait yll sonu ba~?art puanma, ytl sonu ba~?an 
puarunm 

- Altm madalya alan veya birinci olanlar i<;in % lO'u 

- Giimii~? madalya alan veya ikinci olanlar i<;in % 9'u 

- Bronz madalya alan veya ii<;iirlcii olanlar i<;in % 8'i 

- Bu etkinliklere kattlanlar i<;in de % 7'si 

oranmda ek puan verilir. 

Ogrenim gtlrdiigii ytl i<;inde TOBiTAK tarafmdan ger<;ekle~?tirilen uluslararas1 bilim 
olimpiyatlart ve matematik olimpiyat smavlarma kabhp her iki smavda da ba~?anh olan 
tlgrencilerin almt§ olduklan en yiiksek derecenin tamarm, diger derecenin de yar1s1 
hesaplamada dikkate almrr. 

Ekip ya da taktm olarak TOBiTAK tarafmdan ger<;ekle§tirilen bilim olimpiyatlan ve 
matematik olimpiyat smavlannda ulusal elemelerden ge<;tikten sonra uluslararas1 smavlara 
kattltp ba§arllt olan tlgrencilerin aldtklart ek puan, ytl sonu ba§an puanlanna ilave edilir. 

Ek puan hakktndan, derece veya kabhm belgelerini ODSGM'ye ibraz eden tlgrenciler 
yararlanabilir. 

Sayfa 119 



O~enciler konu ile ilgili beigeierini ve dilekc;eierini ders y1h bitimine kadar ODSGM' de oiacak 
~ekilde gondereceklerdir. Siiresi ic;erisinde ODSGM'ye uia~mayan beige ve dilekc;eier ~Ierne 
ahnmayacakhr. 

Ulkemizi temsil etme hakktm kazandtgtru beigeleyemeyen ogrencilerin baPjvurulan, Milli 
Egitim Bakanhgi. Ortaogretim Kurumlarma Get;i'l Yonergesi geregince dikkate 
ahnmayacakhr. 

12. ORTAK SINA VLARIN SONU~LARININ BiLDiRiLMESi 

a. Ortak smaviarm sonuc;Iar1 Bakanhk tarafmdan, smav takviminde belirtiien tarihlerde 
e-Okul Sistemi'ne ~Ienecektir. 

b. O~encilere smav sonuc; beigesi aynca gonderilmeyecektir. 

13. ORTAK SINAVLARIN GE~ERSiZ SAYILACAGI DURUMLAR 

a. Ortak smaviara giri~ ~artlarmi ta~Imad1!9- Mide o~encinin smava girmesi 

b. Cevap ka!9-dmm, ic;inde bulunmas1 gereken smav g1l.venlik kutu/ c;antasmdan 
c;Ikmamasi, eksik c;Ikmas1 ya da zarar gormti~ olmas1 

c. O~encinin herhangi bir o~enciden ya da doktimandan kopya c;ektiginin smav 
gorevlilerince tespit edilmesi 

t;. Ba~ka o~encinin smav evrakmm kullarulmas1 

d. O~encinin yerine ba~kasmm smava girmesi 

e. Cevap ka!9-dmm okunmasrm engelleyecek gereksiz karaiamaiardan doiay1 optik 
okuyucu tarafmdan okunamamas1 

f. <;:anta, cep teiefonu, saat, kabiosuz ileti~im sagiayan cihaziar ve kuiaklik, koiye, ktipe, 
bilezik, ytiztik, bro~ ve benzeri e~yaiar ile her tiiriti eiektronik vefveya mekanik cihazian 
o~encinin smav anmda yanmda buiundurmas1, 

g. Smav evrakmm smav g1l.venlik kutuian di~mda posta ya da fark11 bir yolla Bakanhga 
gonderilmesi, 

g. Ogrenci tarafmdan smav evrakma zarar verilmesi (soru kitap<;I~ vefveya cevap 
ka!9-drm yrrtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarmda Milli Egitim Bakanli!9- Merkezi 
Sistem Smav Yonergesi'nde belirtilen smav kurallan ihlai edildigi ic;in smav gorevlilerinin ve 
yetkililerin tuttugu tutanaklar da dikkate ahnarak o~encinin smaVI gec;ersiz sayilacakhr. 

h. Ortak smav1 gec;ersiz sayilan o~enciier mazeret smavma alrmnayacakhr. 
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14. ORTAK SINAVLARA iTiRAZ 

a. Sorulara, cevap anahtarlarma ve sonw;lara yaptlacak itirazlar, sorularm, cevap 
anahtarlarmm Bakanhkt;a yayrmlanmasmdan itibaren en get; 5 (be~) gUn it;inde ODSGM resmi 
internet sayfasmda yayrmlanan smav itiraz b5liimiinden elektronik olarak yapllabilecektir. 

b. Elektronik ortamda yapllan itirazlarm incelenebilmesi it;in T.C. Ziraat Bankas1, Tiirkiye 
Vaklflar Bankas1 ve Tiirkiye Halk Bankas1 ~ubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsil§.t 

Program~" aracll1gtyla 20 TL (KDV dahil) yatrrllmas1 gerekmektedir. 

c. 2577 sayth idari Yargtlama Usulii Kanunu'nun 20/B maddesi uyarmca, sorulara ve 
cevap anahtarma yaptlacak itirazlar, sorularm ve cevap anahtarlarmm 
http:/ fwww.meb.gov.tr internet adresinde yayunlanmasmdan itibaren ba~layan 10 (on) 
giinliik dava at;ma siiresini durdurmamaktadrr. 

d. 2577 sayth idari Yargllama Usulii Kanunu'nun 20/B maddesi uyarmca, sonu!;lara 
yaptlacak itirazlar, sonut;larm e-Okul Sistemi ve http:/ jwww.meb.gov.tr internet adresinde 
yayunlanmasmdan itibaren b~layan 10 (on) giinliik dava at;ma siiresini durdurmamaktadrr. 

!;· Siiresi get;tikten sonra yapllan itirazlar ile 5grencinin T.C. kilnlik numaras1 belirtilmeyen, 
banka dekontu/ ATM fi~i eklenmemi~, imza ve adres bilgisi olmayan dilekt;eler dikkate 
ahnmayacak ve cevaplandrrtlmayacakhr. 

e. Faksla ve e-posta yoluyla yaptlan itirazlar dikkate almmayacak ve cevaplanmayacakhr. 
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EK-1 
YURT DI~INDA E-OKUL SiSTEMiNE KA YITLI OLMAY AN OCRENCiLERiN 2016-2017 ECITiM 

OGRETiM YILI ORT AK SINAVLARINA BA~VURU FORMU 
Ogrenimlerinin tamamuu veya bir losmuu yurt d.J.§mda e-Okul Sistem.i'ne kaYJ.th olmayan herhangi bir ei9-tim 

kurumunda g6ren 6~enciler isterlerse denklik belgesi ile ba.§vurarak ortak smava kablabilirler. Bu 6~enciler, bulunduklan 
illkede Bakanhkc;a ortak smav yapilinas1 halinde smava bulunduklari illkede kablabilirler. 

Bu form, yurt di~mda B~a ba~ olmayan okullarda 6~nim g()ren 6~rencilerin Orta6~etime Ger;~ Sistemine 
ba~ yapabilmesi ir;in kullanllacakhr. Orta6~etim.ini illkemizde devam ettirmek isteyen 6~nciler bu formu ve 6grenci 
belgesini kllavuzda belirtilen adrese g6ndereceklerdir. 

Ba~vurulann 6~enci velisi tarafmdan yapilmasl zorunludur. 

A-0GRENCI BILGILERI 

_!:~:~~-~~-1_~~-i£.!~~----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad! Soyad1 ------------------------------------------------------------------------------------------------~Q!~-1-~--------------------------------------- __________________________________________________ L _____________________________________________ -__ -__ -___ -___ -__ -___ -___ -__ -___ -___ -i __ 

-~!~A!-9~:!!!-~~-------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_x~~~-!?!1:!_{~----------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oo~, .... Tarihi ! ! 

_____ fi~':.----------------------.----.------------------ ----------------------------------------------r-----------------------~------------------------------------------------------

Nlifusa Kayrth Oldu~ llL llr;e ----------------------------------------------r----L---------------"T---------------------------------------------------------
-!!~E~~~[_~-~~------------------------------ ----------------------------------------------L~-~~~-----1 ________________________________________________________ _ 
_ !!~~-!~_1~~~------------------------------ _t~~~~_.)__._._._._:.:.::_::~_:::::: _________ {::::::L::::::_:::::~_._._._:.:. __________________________________________________________ _ 
Velie-Posta Adresi 
-c~i¥~-------------------------------------------- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~r------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

_y~l}_IS:_~~-~<..>_L~~-~<..> ____________ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_y~l}-~~§~.Y~~---------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veli Cep Telefonu 
(*) Ortak smavmda sorumlu olacajtl yabancr dil (lngili.zce, Almanca, Frarun.zca, It:alyanca) 
B-OGRENCI ENGEL BILGILERI 
Smava ba~ yapan 6~encinin,. kdavuzda belirtilen engel dururnlanndan her hangi biri varsa Oziirlii/Engelli Sa~ Kurulu 
Raporu", Oziirlii/Engelli Kimlik Kartl veya engellilik bilgisinin ~endi@. nlifus ciizdani veya engelli oldu~u g6steren ya~adi~ 
illke makamlannca diizenlenm.i~ belgelerden birinin ash veya belgeyi diizenleyen ilgili makamca "ash gibidir" onay h sureti 
ba~ adresine g()nderilecektir. 
Oj!;rencinin engeli ve talep edilen hizmet : . ...... ...... ... ...... ..... .......... ... ... ... ......... ............. ...... .... . 
C- TEROH SIRASINA GORE SINAVA GIRMEK ISTEDIGI ILLER YA DA KILAVUZDA YER ALAN YURT DI~I SINAV 

MERKEZLERi 
1. I .................................................... . I 2. I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3. I ................................ .................... . I 4. I •••••• • •• • ••••• • ••••• • ••••• • ••••• • ••••• • •••• • •••••••• 

D-BA~VURU ADRESi 

Dlpne, Deferlendirme ve Stnav Hizmetleri Genel Mlldllrlllgtl Emniyet Mah. Milas Sok: No: 21 Teknikokullar 06500 /Ankara 

je-postll: ortaksinav@meb.gov.tr; odsgm_ odydb@m.eb.gov.tr 

Yukandaki bilJ(ilerin doiruluKilnu ona11l1.1/0rum. 
Cgrenci Velisi Onaylayan (*) 

····I···· I···· ····I ····I .... 
Ad!Soyad! 

imza 
Ad!Soyad1 

imza 

(*)TO.rkiye Cumhuriyeti BUyiikelc;iligi. veya Konsolosluk yetkililerince onaylanacakhr. 
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EK-2 

ORTAK SINAVLAR SALON ORNEK OTIJRMA DUZENi FORMU 

2'1i Oturma Plam 3'10 Oturma Plam 4'1ii Oturma Plam S'li Oturma Plam 

I Cl~retmen I 
Masas1 

OB:retmen I 
Masas1 

Clgretmen I 
Masas1 

I 08;retmen I 
Masas1 

IS.~o~ ~ 0 
IS.~o I ~ 4 ~ 5 

IS.~o~ ~ 0 ~ 1 ~ 0 
I s.~o I IS.~o~ I s.:ol ~ 3 

IS.~o~ ~ 9 IS.~o~ ~ 3 ~ 6 
IS.~o~ IS.~o~ ~ 2 ~ 9 

I 8.~01 IS.~o~ ~ 0 ~ 4 

ls-:ol ~ 8 ls-:ol ~ 2 ~ 7 ls-:ol ls-:ol ~ 3 ~ 8 
I s.:ol ls-:ol ~ 1 ~ 5 

IS-~01 ~ 7 ls-:ol ~ 1 ~ 8 ls-:ol IS-~01 ~ 4 ~ 7 I s:ol IS-~01 ~ 2 ~ 6 

IS.~o~ ~ 8 
ls.:ol ~ 0 ~ 9 

ls.:ol ls.:ol ~ 5 ~ 6 

ls-:ol ~ 5 ls-:ol ls-:ol ~S~o~ 

IS.~o~ ~ 4 
ls.;ol ls.:ol D 

ls.:ol ~ 3 

ls-:al ~ 2 

~ 0 ~ 1 

.. .. . . . . ***Yukanda yer alan ornek planlar salon gorevhlenne rehberhk ama~h duzenlenrm§tir . 

Salon Gorevlileri: 

1. Yukanda belirtilen ornek otunna planlarmdan herhangi birisini struf diizenine uygun olana 
gore planlar. 

2. Smav giivenlik po~eti ic;inden c;tkan Struf Ogrenci Y oklama Listesi' nde yer alan srra 
numaralarma gore ogrencileri smav salonuna yerle~tirir. 

3. Kitapc;Iklan "5. No:l, Kitapc;Ik Tiirii: A" "5. No: 2 , Kitapc;tk Tiirii: B" olacak ~ekilde srrayla 
ogrencilere dagttrr. 

4. Ogrencilere kitapc;Ik tiirlerini cevap ka.SJ.dmda bulunan "Kitapc;tk Tiirii" alanma kodlatrr ve 
kontrol eder. 

5. Struf Ogrenci Yoklama Listesi'nde yer alan "Kitapc;tk Tiirii" alani tiim adaylar ic;in salon 
gorevlilerince kodlarur. 

~ 0 

~ 9 

~ 8 

~ 7 

6. Struf Ogrenci Yoklama Listesi'nde yer alan "Smava Girmedi" boliimii ise yalruzca smava 
girmeyen adaylar ic;in kodlanacaktrr. Salon gorevlileri kodlamalarda siyah uc;lu kur~un kalem 
kullanacaktrr. 
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7. Srmf O~ci Yoklama Listesi'nde yer alan "Salon Oturrna Diizeni" bollimilne srmf oturma 
plaru i§lenecektir. 

8. Gonderilen optik form d1~mda ba~ka bir ka.~da oturma plaru i~lenmeyecektir. 
9. Salon gorevlileri Tutanaklanru Srmf Ogrenci Yoklama Listesi'nde yer alan "Tutanakhr" alanma 

yazacaklardrr. 
10. Cevap ka.~dmda ve Srmf Ogrenci Yoklama Listesinde yer alan tlim imzalar silinmez kalemle 

atJ!acakhr. 
11. Salon gorevlileri smav evrakmi eksiksiz ve dogru bi~;imde doldurup ODSGM'ye gonderilmek 

iizere smav gO.venlik po~eti i<,;erisine koyacaklardrr. 
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EK-3 ORNEK OGRENCi YERLESTiRMEYE ESAS PUAN HESAPLAMA TABLOSU 
I.DONEM II.DONEM 

Dersler Haftahk Aj1rhk 1.S1nav 2.Smav 3.Smav Performans Proje Ortalama Dersin Aj1rhkh 1.Smav 2.Smav 3.Smav Performans Proje Ortalama Aj1rhkh 
DersSaati KatsayiSI Puam Puan1 Puan1 Ortalamaya Puan1 Puan1 Puam Ortalama 

Katk1s1 

DS AK SP1 SP2 SP3 pp PRP ORT(1*) AORT (2*) 
Tiirk{:e 5 4 75 85 70 75 76.2500 11.2132 75 90 80 80 81.2500 11.9485 

Matematlk 5 4 40 35 60 60 80 55.0000 8.0882 65 75 70 80 85 75.0000 11.0294 

Fen Blllmlerl 4 4 70 90 45 80 71.2500 8.3824 65 70 65 90 72.5000 8.5294 

T.C. lnk1llp Tarlhl ve 2 2 85 90 90 88.3333 5.1961 80 80 80 80.0000 4.7059 
AtatOrk{:OIIIk 

Yabanc1 Dll 4 2 80 60 60 80 70.0000 8.2353 75 70 80 75 75.0000 8.8235 

Din KDitDrD ve Ahlak 2 2 75 90 85 83.3333 4.9020 75 85 85 81.6667 4.8039 
Bllglsl 

GOrsel Sanatlar 1 75 80 80 78.3333 2.3039 80 75 90 81.6667 2.4020 

Miizik 1 85 90 85 86.6667 2.5490 85 85 80 83.3333 2.4510 

Beden Efltlml ve Spor 2 100 100 100 100.0000 5.8824 90 100 100 96.6667 5.6863 

Teknoloji ve TaH~nm 2 90 75 90 85.0000 5.0000 90 85 90 88.3333 5.1961 

5e{:mell1 2 85 90 90 88.3333 5.1961 80 80 80 80.0000 4.7059 

Se{:mell2 2 85 90 90 88.3333 5.1961 80 80 80 80.0000 4.7059 

Se{:meli 3 2 85 90 90 88.3333 5.1961 80 80 80 80.0000 4.7059 

Toplam 34 18 77.J407 79.6936 

8.S1n1f Y1l Sonu Ba1ar1 Puan1 (3*) 78,5172 
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Ornek tabloda yer alan iigrenci notlar1 dikkate ahnarak yap1lan smav degerlendirme hesaplamalar1 a,ag1dad1r: 

1 * : ORTALAMA HESABI: S1navlar ve iidevlerden ahnan puanlann aritmetik ortalamas1d1r. 

ORT =(SP1 +SP2+SP3+PP+PRP)I5 

Ortalama(Turkce) = ( 75 + 85 + 70 + 75) I 4 = 76.2500 

2*: AGIRLIKLI ORTALAMA HESABI: Her ders icin hesaplanan ortalamalann, o dersin haftahk ders saatine carp1mmm, ders saatleri toplamma biiliinmesi ile elde edilen 

degerdir. 

AORT=(ORTxDS)/Toplam Ders Saati 

Ag1rhkh Ortalama(Tiirkce) = ( 76.2500 x 5 ) I 34 = 11.2132 

3* : YILSONU BASARI PUANI: Her iki diinemde, her ders icin hesaplanan ag1rhkh ortalama toplamlarmm, aritmetik ortalamas1d1r. Puanlama 100 tam puan uzerinden 

yap1hr. 

Y1lsonu Ba~an Puam=(l.Diinem Ag1rhkh Ortalama Toplam1 + 2.Diinem Ag1rhkh Ortalama Toplam•)l2 

1. Diinem Ag1rhkh Ortalama Toplam1 = 77.3407 

2. Donem Ag1rhkh Ortalama Toplam• = 79.6936 

Y1lsonu Ba~an Puam = ( 77.3407 + 79.6936) I 2 = 78.5172 

AGILIKLANDIRILMI:i ORTAK SINAV PUANI: Ortak Smavlar kapsammda, smav1 gercekle~tirilen derslerden ahnan puanlar kendi ag1rhk katsay1lan ile carp1hr. ~arp1mlarm 

toplammdan elde edilen deger, derslerin ag1rhk katsay1lanmn toplamma biiliinmesi suretiyle her bir diinem icin diinemsel ag1rhkland1nlm1~ ortak smav puam elde edilir. 

Diinemsel ag1rhkland1nlml~ ortak smav puanlarmm aritmetik ortalamas1 ag1rhkland1nlml~ ortak smav puamm olu~turur. Puanlama 700 tam puan iizerinden yap1hr. 

l.Donem Ag~rltklandmlmt§ Ortak Smav Puam (OSPl} 

Sayfa I 26 



OSP1 = ((( (SPTurkce x AKTurkce + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPink.Tar.x AKink.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) /100) x 700) 

= ((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2 + 60x2 + 75x2) /18) /100) x 700) 

=497.7778 

2.Donem Aglfliklandmlml5 Ortak Smav Puam (OSP2} 

= ((( (90x4 + 75x4 + 70x4 + 80x2 + 70x2 + 75x2) /18) /100) x 700) 

= 540.5556 

Ai•rhkland1rllm•1 Ortak S1nav Puan1 (AOSP) = (OSP1 + OSP2) /2 

= (497.7778 + 540.5556) I 2 

= 519.1667 

8.S1mf Y1lsonu Ba1ar1 Puam 78,5172 

7.SimfYIIsonu Ba1an Puam 68.9781 

6.Sm1f Y1lsonu Ba1an Puam 75.8759 

Ag1rhkland1nlm11 ortak smav puan1 519.1667 

YerleJtirmeye esas puan (YEP) 371.2689 

Yerle1tirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8 inci s1mf y1lsonu ba1an puanlan ile 8 inci sm1f ag1rhkland1nlm11 ortak smav puam toplamr. Elde edilen toplam ikiye bolunerek 

yerle§tirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan uzerinden yap1hr. Yerle§tirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YBP6 + AOSP ) /2 = (78.5172 + 68.9781 + 
75.8759 + 519.1667) /2 = 371.2689 
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