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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 23508695-480-E.6476749 23.06.2015
Konu: YÖLYDS 2015 ile İlgili

Alınacak Önlemler

... VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

27 Haziran 2015 Cumartesi günü ilk defa yapılacak olan "Yabancı Öğrenciler İçin
Lise Yeterlik ve Denklik Sınavı (YÖLYDS) " nın sorunsuz uygulanabilmesi için aşağıda yer
alan ilave tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda;
Sınav giriş belgesi yayımlanan bütün adayların, "YÖLYDS 2015 Başvuru ve Uygulama
e-klavuzu" nda yer alan açıklama gereği sınav giriş belgeleri il, ilçe veya okul
müdürlüklerince mühürlenip imzalanacaktır. Mühürlü ve imzalı olmayan sınav giriş
belgeleri geçersiz sayılacaktır.

1.

Sınav başvurusu yapılmış ancak onay işlemleri ile ilgili yaşanan sorunlar sebebiyle
sınav giriş belgesi düzenlenmeyen adaylara yönelik ek tedbir Ölçme Değerlendirme ve
Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından alınmış olup söz konusu adayların sınav
giriş belgeleri de www.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yayınlanacak sınav giriş
belgeleri de il, ilçe veya okul müdürlüklerince beyan ettikleri bilgiler kontrol edilerek
(öğrenci belgesi, mezuniyet belgesi, kimlik belgesi ... gibi) mühürlenip imzalanacaktır.

2.

Sınav merkezlerinde adaylar ile iletişim sorunları yaşanmaması için, il müdürlüğünüzce
oluşturulan geçici eğitim merkezlerinde gönüllü olarak görev alan yeterli sayıda Suriyeli
öğretmenin bulunması sağlanacaktır. Suriyeli öğretmenlerin sınav merkezlerine giriş
çıkış yapabilmesi için ivedilikle tespit edilmesi ve kimlik numaraları (yabancı kimlik
numarası veya yabancı tanıtma belgesi numarası) isimleri ve soyisimleri ile destek
olacağı sınav merkezi adlarının yer aldığı ek 1'de yer alan tablo elektronik ortamda
doldurularak 24 Haziran 2015 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar selman@meb.gov.tr
adresine gönderilecektir. Görevliler dışında isim listesi gönderilmeyen hiç kimse sınav
merkezlerine giremeyecektir.

3.

Sınav başvuru bilgilerinde hatalar veya eksikler bulunan adayların tespitleri yapılacak ve
sınavdan önce sınav giriş belgeleri üzerindeki boş bir alana not düşülerek il, ilçe veya
okul müdürlüklerince mühürlenip imzalanacaktır. Ayrıca adayların eksik veya hatalı
bilgileri düzeltilerek veya tamamlanarak ek 2'de yer alan tabloya işlenerek yeniden
hazırlanacak ve 1 Temmuz 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar resmi yazı ile
Bakanlığımıza ulaştırılacaktır.

4.

Başbakanlık AFAD tarafından oluşturulan geçici barınma merkezlerinde mukim
adayların sınav merkezlerine ulaşımlarını desteklemek amacıyla Bakanlığımız UNHCR
ve IOM ile işbirliği içerisinde bir çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda il AFAD

5.
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müdürlükleri ile geçici barınma merkezlerinde görev alan koordinatörler
bilgilendirilecek ve adayların söz konusu ulaşım desteğinden yararlanmaları
sağlanacaktır. Ulaşım için ayarlanacak araçlarda sorumlu olarak en az bir görevli
(öğretmen, güvenlik, memur...) bulundurulacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf BÜYÜK
Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

EKLER:
Suriyeli Öğretmen Bilgi Tablosu1.
YÖLYDS Aday Bilgileri Düzeltme Tablosu2.
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