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UYUM SINIFLARINA ALINACAK YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILACAK TÜRKÇE 

YETERLİK SINAVI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU 

Genel Açıklamalar  

1. Bu kılavuz, 03 Mayıs 2019 tarihinde Bakanlıkça yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına 

katılmayan öğrencilerden uyum sınıfına alınacakları belirlemek amacıyla yapılacak 

sınavın usul ve esaslarını açıklamak için hazırlanmıştır. 

2. Sınava, 3-12 nci sınıf düzeyleri arasında bulunan ve 03 Mayıs 2019 tarihinde Bakanlıkça 

yapılan Türkçe Yeterlik Sınavına katılamayan öğrenciler ile sınava katılmasına rağmen 

sınav notuna erişilemeyen öğrenciler katılacaktır. Uyum sınıfları 3 üncü sınıftan itibaren 

açılacağı için 1 inci ve 2 nci sınıf öğrencileri herhangi bir sınava tabi tutulmayacaktır.  

3. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşama halinde yapılacaktır. 

4. Yazılı sınav soruları Bakanlıkça hazırlanmış olup söz konusu sınav evraklarına 

pictes.meb.gov.tr/izleme adresinden ulaşılabilecektir. Sözlü sınav soruları ise 2019/15 

sayılı Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları Genelgesinin 2 nci maddesinin (c) bendinde yer 

alan komisyonca oluşturulacaktır. 

5. Uyum sınıfına alınacak öğrenciler yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasına göre 

kılavuzun 4 üncü maddesinde belirtilen komisyonca belirlenecektir.  

Yazılı Sınav  

6. Yazılı sınav evrakları, pictes.meb.gov.tr/izleme adresinde yer alan Türkçe Yeterlik Sınavı 

modülünden erişime açılmıştır ve bu modülden okul yönetimi tarafından 

indirilebilecektir. İndirilen testler okul yönetimince sınava girecek öğrenci sayısı kadar 

çoğaltılacaktır. Bakanlıktan öğrenciler için herhangi bir basılı sınav evrakı 

gönderilmeyecektir.  

7. Okul yönetimi, sınavla ilgili gerekli düzeni ve sınav gününde 3-12 nci sınıf düzeyleri 

arasındaki yabancı öğrencilerin sınava girmesini sağlamaktan sorumludur.  

8. Sınav, 18.09.2019-27.09.2019 tarihleri arasında yapılacak olup sınav sonuçlarının 

değerlendirilmesi en geç 27.09.2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.   

9. Sınav, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kademe seviyesinde ayrı ayrı 

hazırlanmıştır. İlkokul sınavına 3 ve 4 üncü sınıf öğrencileri, ortaokul sınavına 5, 6, 7 ve 

8 inci sınıf öğrencileri ve lise sınavına hazırlık sınıfı dâhil 9, 10, 11 ve 12 nci sınıf 

öğrencileri girecektir. 

10. Sınavda yer alan sorular çoktan seçmelidir. Sınav; ilkokul kademesi için üç seçenekli 25 

soru, ortaokul ve lise kademesi için dört seçenekli 40 sorudan oluşmaktadır.  

11. Sınavın süresi ilkokul kademesindeki öğrenciler için 40 dakika, ortaokul ve lise 

kademesindeki öğrenciler için 60 dakikadır. 

12. Öğrenciler, sınava kendi okullarında girecektir. 
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13. Sınavın değerlendirilmesi kılavuzun 4 üncü maddesinde belirtilen komisyonca 

yapılacaktır.  

14. Başarının hesaplanmasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü 

kullanılacaktır. Hesaplama yapılırken elde edilen küsuratlı puanlar en yakın tam sayıya 

yuvarlanacaktır. 

15. Sınavın değerlendirilmesinde düzeltme formülü uygulanmayacak olup yalnızca doğru 

cevaplar dikkate alınacaktır. Yanlış seçenekler hesaplamaya dâhil edilmeyecektir. 

Sözlü Sınav 

16. Sözlü sınav kılavuzun 4 üncü maddesinde belirtilen komisyonca yapılacaktır. 

17. Sözlü sınav 18.09.2019-27.09.2019 tarihleri arasında yapılacak olup sınav sonuçlarının 

değerlendirilmesi en geç 27.09.2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.   

18. Sözlü sınavda öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri 

değerlendirilecektir.  

19. Sözlü sınavda yer alacak sorular, sınav öncesinde komisyonca belirlenecektir.  

20. Sözlü sınav, komisyonca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.  

21. Sözlü sınavın değerlendirilmesinde komisyonda yer alan kişilerin verdiği puanların 

aritmetik ortalaması dikkate alınacaktır.  

Başarının Değerlendirilmesi 

22. Yazılı ve sözlü sınav soruları ile öğrencilerin sınavdan aldığı puanlar kılavuzun 4 üncü 

maddesinde belirtilen komisyonca imzalanarak tutanak altına alınacaktır. Ayrıca 

öğrencilerin sınavlardan aldığı puanlar ile öğrencinin kimlik bilgileri (kimlik numarası, 

adı soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, sınıf düzeyi ve engel durumu) okul yönetimi 

tarafından pictes.meb.gov.tr/izleme adresinde yer alan Türkçe Yeterlik Sınavı 

modülüne işlenecektir.  

23. Başarının değerlendirilmesi kılavuzun 4 üncü maddesinde belirtilen komisyonca 

yapılacaktır.  

24. Başarı değerlendirilirken öğrencinin yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik 

ortalaması alınacaktır. 

25. Yazılı ve sözlü sınav puan ortalaması 60’ın altında olan öğrenciler “Uyum Sınıflarına” 

kaydedilecektir. 60 ve üzeri puan alan öğrenciler ise bulundukları sınıf kademesinde 

eğitimlerine devam edecektir.  

Not: Bu kılavuz 2019/15 sayılı Yabancı Öğrenciler Uyum Sınıfları Genelgesine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  


