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ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

1. kılavuz 2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
“ İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar 

Yönetmeliği” Şubat 2011 tarihli ve 2641 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eği
Bakanlığı î Sın v Yöne ” hükümlerin gö hazırlanmıştır.

2. arasız yatılılık ve bursluluk sınavına (P başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer 
alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

3. aşvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girerek parasız yatılılık veya bursluluk hakkı
kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır. 

4. ram türlerinde öğrenim gören 11 
sınıf öğrenciler , hâlen öğrenim gördükleri okul türü, sınıf ve alan/dal dışında başka bir okul

türü, sınıf ı bulunmayan u .

5. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, parasız yatılılık ve burslulukla ilgili 
İnceleme yapılmadan işlem tamamlanmayacaktır. 

6. PYBS’yi kazanan öğrencilerin ız ılılığa veya bursluluğa ş için 
h başvuru ınd n öğren n

on üdü lüğü

7. Cinsiyetine, okul türüne ve alan/dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip 
kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. 

8. ’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştir 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 duyur

9. Yukarıda belirtilen hususlarda oluşabilecek herh h ÖDSGM
d ğildir. 

1. AÇ

Bu kılavuzda; PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa 
yerleştirilme tadır.

inci sınıflara yönelik 28 Mayıs 2016 Türkiye 
.00’da, ÖDSGM fından yapılacaktır.

PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt 
dışında i sınava girecek en az on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa,
Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.

5, 6, 7, sınıfların sınav başvurusu; 08 2016 arasında
yapılacaktır. 8’inci sınıf öğrencilerinin ortak sınavlardan aldığı puanlara göre bursluluğa yerleştirme 
işlemleri yapılacağından ayrıca PYBS’ye katılmayacak olup sadece başvuru şartları ile ilgili 



Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler PYBS’ye müracaat
sınavı MEB’e bağlı resmî, örgün okul/kurumlar (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile 
ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâlinde bu haklarından yararlanabilirler.

Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kılavuzda belirtilen kayıt süresi içerisinde yaptırmayan 
öğrenci bu haklarından vazgeçmiş sayılır.

Parasız yatılılığa hak kazandığı okula süresi içinde parasız yatılı kaydını yaptırmay
öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince parasız yatılılıktan uğa geçirilmesi mümkün değildir.
Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

2. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti y y ıbrı Türk şı olmak.

evzuatta belirlenen kayıt kabul şartlarını taşımak.

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıf
sınıf tekrarı yapmamış olmak. 

ç. Ortaöğretim ku umlarınd , sın vın y pıldığı ders yılınd u değiştirme veya h ğı
ış o k.

dî imkân yok un bu (Bunun için a 2015 yılı yıllık g op amından
başına düş miktarın 20 î Yı ı çi 7.529,40

(yedibinbeşüzyirmidokuz Lira kırk Kuruş)’u geçmeme k Geliri bu rakamı geçenlerin, 
2828 sayılı Sosyal Hizmetler 5395 sayılı 

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan 
aşvuruları kabul edilmeyecektir. .

2015 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Maddî 



imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, 
Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’ –1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu 
Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

� Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, 
i kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2015 yılına ait 12 aylık 

toplam gelirlerini gösteren belge,

� Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi 
yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıs
kararının tasdikli örneği, 

� Aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları beyanı

Ayrıca;
Bursluluk başvurusu için

� ip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında öğrenim görüyor 
.

� Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11 ınıflarında öğrenim 
görüyor olmak.

Parasız yatılılık başvurusu için;

� Ortaöğretim kurumlarında sınavsız kayıtları yapılan ve öğrenimlerine devam 
program türlerin 11 sınıflarında 

öğrenim görüyor olmak.

� Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının 11 sınıflarında okuyan öğ
edeceği pansiyonlu okullarda aynı sınıf seviyesinde öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı 

� isesi program türlerinde 11 sınıflarında 
öğrenim görüyor olmak. (Bu öğrencilerin dışındaki öğrenciler parasız yatılılık için başvuru

ır.

2.1. Şartları

2.1.1. Öğretmen Çocuğu ontenjanı

nın MEB’e bağlı resmî 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi sözleşmeli öğretmenler dâhil öğretmen olarak görev yaptığına, e
olduğuna veya görevde iken ya da emekli olduktan sonra vefat ettiğine 
Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e Okul sisteminde kapalı olarak gelecektir.

Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmen çocukları da öğretmen çocuğu 
kontenjanından başvurabileceklerdir. î – Öğrenci Ailesinin Maddi 
Durumunu Gösterir Beyanname çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn tarafından doldurulacaktır.



2.1.2. Okul Yok Kontenjanı

ilenin oturduğu yerleşim birimin (taşımalı 
eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan durumlarını gösterir il/ilçe millî eğitim 
müdürlüklerinden alacakları .

2.1.3. orunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı

2828 sayılı Sosyal Hizm 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamın
tiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan 

öğrencilerden durumlarını gösterir belge 

2828 sayılı Sosyal Hizmetler u ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yer 
alanlar hariç sınava müracaat edecek bütün öğrencilerden “ – Öğre Mad î

Gös eyan ame” istenecektir.

ler okul müdürünün, ilgili 

geçmeyen ve kontenjanla ilgili 
düzeltmele

Başvuru İşlemleri

.gov.

0 2016

ç. Ortaöğretim kurumlarının, 
türlerinde 11 sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin parasız yatılılık için pansiyonlu okul 

01 14 Ağustos 2016 okul müdürlüklerince alınacaktır.

Öğrenci , çocuğunun b ş ş ını şı sı hâ öğrencinin öğ n gördüğü
üdü üğün sın v başvurusunu ve tercihlerini yapacaktır.

aşv yapı a için öğren

- “(E Öğrenci a î österir ya ”
- “(E 2016 PYBS Başvuru ” o üdü üğüne

ş nun yapılmasını sağlayacaktır.



Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e eminden alınan bilgiler velisi tarafından 
kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir 
alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar 
başvurudan önce düzeltilecektir.

Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

g. Başvuru onaylandıktan sonra e kul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgiler
değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul 
yöneticilerince titizlikle incelenecektir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle 
dikkate alınmayacaktır.

3.2. ışı Öğrencilerin Sınav Başvuru İşlemleri

Yurt dışı Okul kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğr , T.C. kimlik numarasıyla, 
KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise kimlik numarası ile Eğitim Ataşeliği/Müşavirliği üzerinden
başvuru yapacaklardır.

Yurt dışınd Okul kayı lı da öğrenim gören öğrenciler
393 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan “MEB Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak 

denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir. Bu öğrencilerden sınavı kazanan

2016 2017 öğretim yılından itibaren Türkiye’deki MEB’e bağlı î örgün o

(ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri hâ
KKTC vatandaşları ile ilgili hükümler saklıdır.

4. BAŞV Ç İZ SAYIL ĞI D

a. Öğrencinin, de a ya çel şki va

müdürlüğü için aşvurusunu a a amış

Başvuru için gerekli okul müdürlüğüne edilmemişse,
ç. Yurt dışı ine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin 

denklikleri usulüne uygun düzenlenmemişse,

b şvuru geç yılı

5. MÜ ÜR ÜKL İNİN YA ACAĞI İŞ

a. und yı lı öğren Okul nin doğ uğun günce ğin

k , şartları taşıyan öğrenci başvuru ve
b şvu ud g başvu u o d

talep etmeleri hâlinde “2016 Kılavuzu”
slerinden ulaşmalarını sağlamak,

alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu öğrenci
RAM’a yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS RAM Modülüne 

,

ngelliler ortaokulları ile özel eğitim meslek l
öğren gören engelli öğ “Özürlü Sağlık Kurulu 



Raporu”, “Özürlü Kimlik Kartı” veya “Özürlü İşlendiği Nüfus Cüzdanı” nı
başv asında sınav tedbir hizmetinin yapılabilmesi için RAM’a op gön k 

bu konuda öğrenci velilerini bilgilendirmek,

PYBS’ye b ş k öğrencile b şvuru ş rını şıyıp şı dık rını, özellikle 
türüyle il g up o madık rının ko syon tarafınd o d

ğ

Öğrencin sınav/tercih b şvurusunu elektronik ort b şvu unun k

adet çık ısını k mühü öğrenci velisine 
mek, diğe ini okul müdürlüğünde muh

g. y bekleyen başv u rı şl n y p

ğ. un b ğl n ı ının ması y h k ık başvu

onayının y pıla ı du d b şk b ok lçe lî ği
müdürlüğünün i şim kân ını ku n k öğren b ş rını on k,

“Fotoğraflı Sınav ş ” n üze n o yıp öğ n /öğrenci 
“ Fotoğraflı Sınav ş ” n k öğrencilere n

çık rıp on y y k v

ı. başvuru süresinde, ayrıca kayıt ve kabul süresinde “(EK Öğrenci A addî
Durumunu Göst ” ve eklerindeki bilgilerin doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. 
Bu araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti hâlinde öğrenci velisi hakkında 
yasal işlem yapılmak ü öğrencinin başvurusunu veya parasız 
yatılılık ve bursluluk hakkını iptal etmek,

Sınavı kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgelerini çıkarmak ve kayıt yaptırmaları gerektiği 
ve kayıt işlemlerini yapmak.

6. İL/İLÇE Mİ LÎ EĞİTİ MÜDÜ Ü İNİN APACAĞI İŞ

a. Okul “ illî ğitim üdürlüğü İş ” bölümünde n po d n ok

üdür ük yapı n b şv u ı ,

şv u rın, sü ç oku d ılma ı ve on n ıy g k,

şvuru ş n sü ç y y ok üdür n u

ç. y başv u rın iş ya a ,

Sı v k özel eğitim ihtiyacı olan öğ ’da sın v g

y çl rının ME BİS odü ünde ön k şlem gö ğ

Sınav günü bu kılavu n 8 d d çık n özel eğit ihtiyacı öğrenciler
için k o uş ı y n v ılav hükü doğrultusunda 
çö k.



7. İ İŞ BELGESİ

otoğ flı sın v g ş belge 5, 6, 7, 9, 11 sınıf için 17 Mayıs 2016 h n n 

o üdürlü fından lı k, mühü ndık
öğ d .

Öğ “Fotoğraflı ınav iriş ” a yo a gön

Fotoğraflı sın v g ş b g öğ n k g sı ğ sın v bö
/ilçe b on ğı sıra caktır. Öğrenci, sın v g ş belg n

sınav bölge b d , o ağı sırada sınav

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonu’nun 
teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir. 

Fotoğraflı sın v g ş k n öğrenciler öğrenim gördüğü oku

müdü lüğünden

“ ” Bakanlığımızın 

”

, bağlı bulunduğu 
slerine ilişkin bilgilere 

RAM’a 

hastanede eğitim 

Sınavlarda öğrencilere gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi tarafından  
“Özürlü Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “Özürlü/En
Bilgisinin İşlendiği Nüf üzdanı” veya hâlen devam eden İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri 
Kurulu’nca alınmış yerleştirme (resmî tedbir) kararı belgelerinden örneğiyle RAM’a başvuru 
yapılması gerekmektedi

Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı 
gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, 
işitme, zihinsel ve ortopedik eng lları ile özel eğitim m
müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a 
gönderilmesi hâlinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar 
geçersiz sayılacaktır.



Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere tarafından, MEBBİS RAM Modülü’ne işlenen 
bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme 
işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından görevlisinden alınacaktır. Sistemde bilgileri yer 

yan öğrencilere bu hizmet veril

Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM tarafından 
ÖDSGM’ye gönderilmeyecektir. 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velileri, çocuklarının bu durumlarıyla ilgili işlemlerini en 
geç 08 2016 n okullarının bağlı bulunduğu RAM’ a yaptırmaları gerekmektedir. 
Söz konusu MEBBİS Modülü’nde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınav hizmeti 
sunulması amacıyla belirlenen süre tamamlandıktan sonra herhangi bir işlem yapılmayacağından 
velilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları 
kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilece

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 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden 
edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleme yapılacaktır:

a. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı, 
Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı. 

Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden 
anacaktır.

8.1.2. Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen Öğrenciler

Total düzeyde görme engelli öğr okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda
sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre

Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavda resim, şekil ve 
grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Başarı puanı tüm sorular üzerinden 
hesaplanacaktır.

8.2.   İşitme Engelli Öğrenciler

İşitme engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri hâlinde
RAM’a yazılı başvuru yapması ve bu bilginin MEBBİS RAM Modülüne işlenmesi

İşitme engelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. 
Bu öğrencilere 30 dakika ek süre



8.3. Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler

at eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde

kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik salo
sınava alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre 
okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.

8.4. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler 

Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger 

Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik salonlarda sınava 

alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre 

8.5. sel Engelli Öğrenciler

motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı 

(ampütesi) olan öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Bu 

öğrencilere 30 dakika ek süre 

Bu öğrencilere tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı
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 

bulunmaları hâlinde tek kişilik salo sınava alınacaktır. Yatarak tedavi gören öğrencilerden 

sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan larını, sağlık raporu ile belgelendir

takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır. 

Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan 

öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılacaktır. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin 

belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır.

Ş , 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 bilgilendirilecek

Şeker hastalığı (diyabet) olan öğrencilerin yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki 

karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani şeker düşmesi (hipoglisemi) durumunda bunları 

tüketmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu öğrencilerin şekerlerinin yükselmesi (hiperglisemi) 

durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için 



8.7. Zihinsel Engelli Öğrenciler 

Zihinsel engelli öğrenciler istekte bulunmaları hâlinde kişilik salonlarda sınava 
alınacaktır. Bu öğrencilere 30 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda 
kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır.

öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katı hâlinde RAM’a yazılı 
başvuru yapması ve bu bilginin MEBBİS RAM Modülüne işlenmesi 

9.

PYBS’ye 8 ınıftan başvuru yapan öğrencilere, ‘’2015 2016 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar e
Kılavuzu’’nun 8 ortak sınavlar nır.

5, 6, 7, 9, ınıflar için müfredat programlarına uygun olarak, Türkçe/ Türk 
Edebiyatı ve Anlatım, Matematik, alanlarından 
oruların yer aldığı sınav uygulanacaktır.

10.

a. 5, 6, 7, 9, 10 11 ınıf rın sın vı, 28 Mayıs 2016 yurt içi yurt dışı sınav 
Türkiye saatiyle 10.00’da aynı anda başlayıp, tek oturum olarak 

yapılacaktır.

ınav 4 (dört) seçenekli 100 sorulacak, sınav süresi 120 a a o

uygulanacaktır.

k kon o y ştirmenin zamanında pı ç öğrenciler en
geç 09.30’da fotoğraf ı sı v ş be d h ır bulunacak ır. Öğrenciler
ı g ında “ oğraf ı ı v ş g ” “ üfus Cü nı” “P port”, 

koyu y h v ş kurşun , ı ş v bır k y yumuş k g ır.

ç. (nü cü d nı p nı o öğren k n e sınav

ın y k ır.

Öğrenciler, bilgisayar özelliği bulunan her türlü cihaz ve saat fonksiyonu dışında özellikleri 
bulunan saatler ile sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı,
gibi iletişim araçları ile sınava alınmayacaklardır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin 
sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle sınav salonundaki görevlilerce hazırlanan tutanakla 
geçersiz sayılacaktır.

Öğ “Fotoğraflı ınav iriş ” ndeki fotoğrafıyla karşılaştırılarak sınava 
alınacaktır.

Öğrenciler, “Fotoğraf ı Sınav Giriş Belgesi” n n sı nu sın
o aktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda salon görevlisi öğretmenlere 
ait olacaktır. Sınav başlamadan önce görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, 
sınav evrakının bulunduğu güvenlik poşetlerini öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru 
kitapçıklarını dağıtacaktır. 

g. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol 
edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına 



alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak 
verilen yeni cevap kağıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin 

açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacak, yapılan hatalı veya eksik kodlamadan öğrenci ile birlikte 
salon görevlileri de sorumlu olacaklardır. 

ğ. Sınav görevlileri, dağıtılan sınav evrakında yer alan bilgilerin öğrenciye ait olup olmadığını 
kontrol edecektir.  Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya 
baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. 

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.

ı. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini
yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.

Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.

Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde 
işaretlenmeyecektir.

Öğrenci cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü bölümünü kendisine verilen kitapçık türüne 
uygun olarak işaretleyecektir. Sınav görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını mutlaka kontrol 
edecektir. Sınıf öğrenci yoklama listesine kitapçık türünün kodlanacağı ilgili bölüme salon görevlileri 
dikkatli bir şekilde, öğrenciye verilen kitapçık türü ile cevap kâğıdında yer alan kitapçık türü 
kodlamasını kontrol ederek yazacaktır. 

Öğrenciler, cevaplarını siyah kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve 
cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili 
seçeneği bularak işaretleyeceklerdir. 

Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi hâlinde
okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.

Örneğe uygun işaretleme yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan 
işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru olarak kabul edilmeyecektir.

o. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınav
başlamadan önce salon görevlileri öğrencilere soruların cevaplarının cevap kâğıdına mutlaka 
işaretlenmesi hususunda gerekli uyarıyı yapacaktır. 

ö. Sınav esnasında kopya çekildiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken 
öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Salon görevlileri kopya çektiğini tespit ettiği öğrencilerle ilgili 
durumu açıklayıcı tutanak hazırlayarak sınav evrakı

Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen öğrencilerin sınavı iptal edilecek ve devam 
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.



Sınav bitiminden sonra,

Öğrenciler, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınıf öğrenci yoklama 
listesine imzalarını atacaktır. Sınavlarını tamamlayan öğrencilerin sınav evrakı kesinlikle öğrenci 
sırasında bırakılmayacaktır.  

Sınav görevlileri, sınav evraklarını toplayacak, sınav güvenlik poşetine koyup kapattıktan 
sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna tesl

a sı yo , d n g len sın v güv poşetlerini dönüş ınav evrak
k ına koy k nu ı güvenlik k k k gö

Talep edilmesi durumunda, soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. 
pçıkları lçe î ğ müdü ü fından nıl

üz op caktır.

11. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da 
cevap kâğıdının çıkmaması,

Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

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 

kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,

Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; 
durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönerges ” 

nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerin hazırlanan tutanaklar
alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

12. Ğ DİRİLMESİ

8inci sınıf öğrencilerinin ortak sınavlardan aldığı puanlara göre luluğa yerleştirme işlemleri 
yapılacağından bu öğrenciler ayrıca PYBS’ ye katılmayacaklardır.



Sınıf Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı: 

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık 
katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının 
toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde 
edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış 
ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerin ağırlık katsayıları aşağıda yer almaktadır:

1

Ders Adı Ağırlık Katsayıları

1 Türkçe 4

2 4

3 4

4 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2

5 T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2

6 Yabancı Dil 2

18

1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)

OSP1 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.

AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x AKDin) / AKTop.) / 100) x 700)

2.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP2)

OSP2 = ((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SPİnk.Tar.x 

AKİnk.Tar. + SPYab.Dil x AKYab.Dil + SPDin x

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) = 

Herhangi bir dersten muafiyeti olan öğrenciler için ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı 
hesaplanırken öğrencinin yazılı sınavına girdiği dersler üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

5, 6, 7, ınıf sınava katılacak öğrencilerin PYBS puanı, aşağıdaki 

işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. ayın cevap kâğıdı, ından 

PYBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları 

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli 
cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır. 

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin 
ortalaması bulunur. 

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart 
sapması hesaplanır. 



Öğrencilerin uanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma 
kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50 ye, standart sapmasını 10 
dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. 

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak 
her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur. 

g. rin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) 

ğ. Soru iptali olması durumunda ilgili soru o ders sınavına katılan bütün öğrenciler için doğru 
kabul edilerek değerlendirilecektir.

Sınava girdiği hâ , kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları 
değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından 

yararlanamayacaklardır. 

8 inci sınıf öğrencilerinin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanırken esas alınacak 
ağırlık katsayıları 2’de verilmiştir.

–2

5, 6, 7, 9, 10, 11 Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken ullanı a Ağı ı
ayıları

o Test  Adı Ağırlık Katsayıları

1 Türkçe/Türk debiyatı ım 3.5

2 3.5

3 2.5

4 2.5

12

a a a ağırlıklı a a a ormü ü aşağı a ş

inci Sınıf Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplanması

(HP) Hesaplaması

Xi              : Türkçe, Matematik, Sosyal Bil

: Öğrencinin Xi Testi Ham Puanı

: Xi Testi Standart Puanı

ORTXi tinin Ham Puan Ortalaması



: Xi Testinin Standart Sapması

: Xi Testi Ağırlıklı Standart Puanı

: Xi Testi Ağırlık Katsayı

= ASP Tür çe

ğırlıklı nd

ASP Tür çe Tü kçe/Tü b tı nlatım ğır ıklı d uanı

k i Ağı ıklı d uanı

Ağır ık ı S n anı

y o o er Testi Ağırlıklı nd uanı

ıd çı n yo p n ğırlıklı d n küçüğü
100 büyüğü 500 n b d ğılı ına dönüştürülecek . Dönüştürm şle

nucunda öğrencin pu nı d k .

p n ın hesaplan sında ş ğıd ormül uy n ır:

: Toplam Ağırlıklı Standart Puan

En Küçük TASP : Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler 

içindeki en küçük TASP

En Büyük TASP : Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

u bazı d u ’ ı, üçük u n’ın ınd

o öğrencile a a ı 100 pu k k b

13. UÇ İLDİ İL ESİ VE TERCİHLERİN ALINMASI



14. v İLGİLİ AÇ

14.1. Sınavı a Öğren yıt abullerinde İstenen

“İlköğre ve Ortaöğretim Kuru ında Parasız ılılık, y rdımlar
Yön ği” n 19 g k yı k bul sı sında

14.2. yıt – a a

Ortaöğretim ında ı y ılı o ok y h k k n n öğrencilerin kayıt 
iş ndıkları p o üdürlükl ı yapılacak 25 Ağustos 2016

ş yıp 09 Eylül 2016 günü 17.00’ . 11 Eylül 2016 günü
saat 17.00’ye kadar okul müdürlükleri parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenci listelerini ilan 

Bursluluğu a ve imam hatip ortaokulları o öğretim u

öğ ayıt iş , öğ gördük v ya kayıtlı oldukları MEB’e ğlı 
resmî müdürlükleri ınd n yapılacak yerleştirildikleri tarihte başlayıp 30 Eylül 2016

günü saat 17.00’y

ilen sü asınd dını ırmayan öğrenciler tüm haklarınd zgeç ş
ı ır.

14.3. Bursluluğun vamı/Sona

Bur u uğun devamı şk ş ş “İlköğretim öğretim
ında ı ılılık, s ve Sosyal rdımlar Yöne ği” 28

addelerine göre yapılacaktır.

14.4. ek a ız ı ılığ ş

Ortaöğretim kurumlarının, meslek lisesi, teknik lise, 
türlerinde öğrenim gören 11 sınıf öğrencileri ( eknik lise, endüstri meslek lisesi, kız 
meslek/meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, çok programlı lise bünyesindeki genel lise, imam hatip 

î k eğitim merkezleri) öğrenim görme aynı 
sınıf meslek alan/dalı ve cinsiyetlerine uygun pansiyon varsa, parasız yatılılık tercihi 

Aynı sınıf

15. İTİ

a. Sınav ına, sonuç rına yapı k 

u ın sinden yayı n sınd

en geç 5 (beş



sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının  
internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava 

açma süresini durdurmamaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak 
itirazlar, sonuçların internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 
10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. pılan d k ın y k ır.

İtirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi’nin 
Ziraat Bankası Başkent Şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merke Şubesi

Türkiye Halk Bankası Küçükesat ş “Kurumsal Tahsilât 

Programı” hesabına 20 dâhil yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıp itiraz 
başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate 
alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

İtir rın ın k süre ç ÖDSGM’y k kayıt 
ına k ır.

Süresi geçtikten pılan öğren n sı b n, 

u/ATM işlem fişi eklenmemiş, d o n d kçe k

alın y k ır.

g. n öğrenci kayıt şle g rın kayıt sür ç yapı ı 
şar ır. ıl n r sırasıy oku çe lî ğ üdür ük k n ığın g

üre i içinde değerlen ç ndırıl ı



ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDÎ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME EK-1

ÖĞRENCİ

Adı Soyadı

Öğrenciye Yakınlık Derecesi

İş ve İşyeri

Geliri;
(Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap
numarası belirtilen, basit ya da gerçek usulde vergiye bağlı olan 
mükelleflerin bir önceki yıla ait gelir vergisi matrahını) gösteren belge. 
Ücretli veya maaşlı çalışıyor ise; muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlardan alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık 
toplam gelirini gösteren belge. Gelirin 12 ayı bulunmaması hâlinde son
aylık geliri esas alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

Eşi çalışıyor ise kazancı;
(Vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan
alınacak aylar itibariyle bir önceki yıla ait 12 aylık toplam gelirini gösteren
belge. Gelirin 12 ayın bulunmaması hâlinde son aylık geliri esas
alınarak 12 ay üzerinden yıllık hesaplanacaktır.)

Diğer gelirler

Ailenin net yıllık gelir toplamı (Veli ile eşinin gelirleri toplamı.)

Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin adı-soyadı ve
yakınlık dereceleri:
(Aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü
olduğu  anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi,   varsa diğer 
bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla mahkeme kararı örneği.)

Aile net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı: (Ailenin
net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplama yapılacaktır.)

Aile maddî durumumum yukarıdaki beyannamede belirttiğim şekilde olduğunu beyan eder, velisi 
bulunduğum   ........................................................................   Okulu/Lisesi   ......................   sınıfı   öğrencilerinden
..........................................  oğlu/kızı............  nolu  .......................................’ın  ..............  yılı  parasız  yatılılık  ve 
bursluluk sınavına kabulünü arz ederim.

....... /…./2016
Velinin Adı Soyadı

İmzası

Başvuran öğrencinin 
Adı - Soyadı : 
Adresi :

EKLER:
1. Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlardan alınacak geçen yıla ait gelir durumunu gösteren belge,
2. Aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları beyanı,
3.Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi
yardım beyannamesi, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararı
örneği.

ONAYLAYAN 
Adı-Soyadı

İmza ve Mühür



2016 PYBS BAŞVURU FORMU EK-2

Doldurulan form öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne teslim edilecektir.

A-KİŞİSEL BİLGİLER

T.C. NO/GEÇİCİ NO

OKUL ADI

OKUL NOSU

SINIFI

ALANI/DALI

B- KONTENJAN BİLGİLERİ (Yalnızca birini tercih edilecektir.)

Öğretmen Çocuğu Ailesinin Oturduğu Yerde Okul Yok

□ 2828 / 5395 Sayılı Kanunlar Kapsamında □ Diğer Çocuk

Başvuran öğrencinin 

Adı - Soyadı : 

Adresi :

....... /…./2016

Velinin Adı Soyadı
İmzası




