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VEHBİ KOÇ VAKFI KOÇ ÖZEL İLKOKULU VE ORTAOKULU 

2016–2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

3, VE 5. SINIFLAR 

SEVİYE TESPİT SINAVI 

 

Başvuru Süresi          : 23 Mart - 8 Nisan 2016  

(Sınav başvurusu, sınav ücreti yatırıldıktan sonra http://www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. ) 

 

Fotoğraflı  

Sınav Giriş Belgesi : 4 Mayıs 2016 tarihinde   http://www.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. 

                                           

Sınav Ücreti    : 290 TL (İkiyüz doksan Türk Lirası)  

 

Sınav Ücretinin Yatırılacağı Banka: Sınav ücreti olarak KDV dâhil 290 TL (İkiyüz doksan TL KDV 

dahil), Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye 

Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilât Programı” 

aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik numarasına göre sınav başvuru tarihleri arasında yatırılacaktır. (Para 

yatırma işlemi ATM’lerden kartsız işlemler menüsünden Eğitim Ödemeleri seçilerek te yapılabilir.) 

 

Sınav Tarihi ve Saati    : 15 Mayıs 2016 Pazar 

                              Giriş Saati : 09:30 

                             Sınav  Saati : 10.00  

 

Sınav Yeri     : VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu 

 

Sınav Sonuç : 3 Haziran 2016  Cuma   günü   http://www.meb.gov.tr  ve http:www.kocschool.k12.tr      

internet adresinden yayımlanacaktır.   

 

Kesin Kayıt :  (Asıl)   13-15 Haziran 2016, saat 9.30 – 15.00 

  (Yedek) 16-17 Haziran 2016, saat 9.30 – 15.00 

 

    Kesin Kayıtlar Randevu ile yapılacaktır. 

  

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü 

 

Adres    : Orhanlı Köyü ,Çayırlar Mevkii P.K60 34941 Tuzla / İstanbul 

Tel     : 0 (216) 585 62 00   

Faks        : 0 (216) 304 23 97  

İnternet Adresi  : (http://wwwkocschool.k12.tr)  

 

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

 

Adres   :  Milas Sokak Nu. 26 Teknikokullar-06500 Yenimahalle /ANKARA   

         

Tel     : MEB İletişim Merkezi “Alo 147“ 

Faks     : 0 (312) 499 40 63                    İnternet Adresi  : http://www.meb.gov.tr  

http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
http://wwwkocschool.k12.tr/
http://www.meb.gov.tr/
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1. GENEL AÇIKLAMALAR   
 

VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu 3. ve 5. sınıf Seviye Tespit Sınavı, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, 

Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından  yapılacaktır. 

 

 Sınav, 15 Mayıs 2016 tarihinde VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu binalarında yapılacaktır.  

 VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu’nda, özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere yönelik 

program ve özel sınıf uygulaması yoktur.  

 VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu Öğrenci Seviye Tespit Sınavı’na başvuran öğrenciler, bu 

kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.  

 

2. BAŞVURU ŞARTLARI    

 VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu 3. ve 5. sınıf Öğrenci Seviye Tespit Sınavı’na, Millî Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilk ve ortaokul öğrencileri başvurabileceklerdir.  

 Sınava katılmak için;     2015–2016 eğitim öğretim yılında;  

o 2. sınıfta okuyan öğrenciler 3. sınıfa,  

o 4. sınıfta okuyan öğrenciler 5. sınıfa başvurabilecektir.  

 2015–2016 Eğitim-öğretim yılında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, almış oldukları denklik 

belgesi ile birlikte VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bölümüne  

başvuracaklardır. 

 

3. SINAV BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA  

Sınav ücreti olarak  290 TL (İki yüz doksan TL KDV dâhil), Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner 

Sermaye İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankası 

şubelerinden herhangi birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla, öğrencinin T.C. kimlik 

numarasına göre : 23 Mart - 8 Nisan 2016 tarihlerinde en geç saat 17.00’ye yatırılacaktır.  (Para yatırma 

işlemi ATM’lerden kartsız işlemler menüsünden “Eğitim Ödemeleri” seçilerek yapılabilir.) 

 Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve başvurulan sınıf düzeyi 

bulunacaktır.  

 İnternet bankacılığı, posta veya elden sınav ücreti kesinlikle tahsil edilmeyecektir.  

 

4. BAŞVURU İŞLEMLERİ  

 Sınav başvurusu 23 Mart - 8 Nisan 2016 tarihlerinde sınav ücreti yatırıldıktan sonra 

http://www.meb.gov.tr  internet adresinde ”Duyurular”  kısmında yer alan VKV Koç Özel İlkokulu 

ve Ortaokulu Seviye Tespit Sınavı başvuru bölümünden yapılacaktır.  

 Sınav başvurusunun ilgili kılavuz maddelerine göre hatasız, eksiksiz yapılmasından öğrenci velisi 

sorumlu olacaktır. 

 

http://www.meb.gov.tr/
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5. SINAV UYGULAMASI  

 Sınav; 15 Mayıs 2016 Pazar günü VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu binalarında 

gerçekleştirilecektir. 3. sınıf sınavı saat 10.00’da başlayıp 80 dakika; 5. sınıf sınavı da saat 10.00’da 

başlayıp 120 dakika sürecektir.  

 Öğrenciler 09.30’ da sınav salonunda bulunacaktır.  

 Öğrenciler sınava, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, 

pasaport) ile gireceklerdir. 

 Sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler kesinlikle sınava alınmayacaktır.   

 Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi 4 Mayıs 2016 tarihinde   http://www.meb.gov.tr internet adresinden 

alınmalıdır. 

 Sınava giren öğrenciler yanlarında iki adet siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke 

bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.   

 Cep telefonu ile sınava girilmeyecektir. 

 Öğrenciler salon listesinde belirtilen kendi sıra numarasında oturacak, gerektiğinde öğrencinin 

yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme 

işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının 

bulunduğu güvenlik poşetini öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve sınav kitapçıklarını 

dağıtacaktır.   

 Salon görevlileri cevap kâğıdında yazılı olan adayın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini 

kontrol edecek, hata varsa tutanak düzenleyecektir. Öğrenci adına düzenlenmiş cevap kâğıdı 

bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumda ise yedek cevap kâğıdı verilecek ve 

öğrenci kimlik bilgileri salon başkanı tarafından yazılacaktır.   

 Sınav başladıktan sonra ilk 20 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Sınav süresince hiçbir 

öğrenci (zorunlu haller dışında) sınav salonundan çıkarılmayacaktır.  

 Salon görevlileri öğrencilere soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. 

Eksik sayfa veya baskı hatası varsa yedek soru kitapçığı ile değiştirecektir.  

 Öğrenci, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.  

 Sınav bitiminden sonra;  

 

Öğrenciler, sınavın bitiminde soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve 

salon yoklama tutanağını imzalayacaktır.   

 

Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, sınav 

güvenlik poşetine koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir.   

 

Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav güvenlik torbalarını poşetlerini ait oldukları sınav 

evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla 

teslim edecektir.  

 

 

 

 

 

http://www.meb.gov.tr/
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7. SINAV KONULARI 

 

VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu 3’üncü ve 5’inci sınıflarında öğrenim görecek öğrencileri belirleme 

sınavı’na ait sorular Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 

hazırlanacaktır. Müfredat programına bağlı olarak hazırlanacak alt testlerin soru sayısı ve süresi aşağıda 

Tablo-1 ve Tablo-2 ‘de belirtildiği gibidir.  

  

                        Tablo - 1         

SINIF DERS SORU SAYISI SÜRE 

3 

Türkçe 20 

80 dk. Matematik 20 

Hayat Bilgisi 20 

              

 

                        Tablo - 2 

SINIF DERS SORU SAYISI SÜRE 
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Türkçe 20  

 

120 dk. 

Matematik 20 

Fen Bilimleri 20 

Sosyal Bilgiler 20 

İngilizce 20 

   

  

 

8. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 

Değerlendirmede şans başarısından arındırılmış net puanları hesaplamak için;    4 (dört) seçenekli sorularda 

3 (üç) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecektir.  

Yazılı sınava giren öğrencilerin sınav puanına göre yapılacak başarı sıralaması standart puanlar 

üzerinden olacaktır. Net puanların standart puana dönüştürülmesinde aşağıdaki basamaklar izlenecektir. 

a) Her soru 1 (bir) puan değerindedir. 

b) Her bir alt testin net puan ortalaması ve standart sapması ayrı-ayrı hesaplanacaktır.  

c) Hesaplanan bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların her bir alt test için net 

puanları standart puanlara dönüştürülecektir. Standart puan hesaplanmasında aşağıdaki formül 

kullanılacaktır. 

T(SP) = [ { ( adayın alt test net puanı – alt test ortalaması ) / alt test standart sapması } x 10 ] + 50 

d) Alt test net puanı 0 (sıfır) veya daha düşük olan adaylar için alt test standart puanı 0 (sıfır) kabul 

edilecektir. 
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e) Adayların başarı sıralaması alt testlerin standart puanlarının toplamı üzerinden yapılacaktır. 

Standart puanların toplamının eşitliği durumunda aşağıda belirtilen alt testlerdeki standart 

puanlar üzerinden yapılan başarı sıralaması dikkate alınacaktır.  

 3. sınıflar için; alt testlerden hesaplanan standart puanlar üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre 

sırasıyla Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi dersleri standart puanı daha yüksek olan  öğrenciye 

öncelik verilecektir. 

 

 Tüm bunlara rağmen eşitlik bozulmadığı takdirde yaş faktörü dikkate alınacaktır. Yıl, ay, gün 

olarak yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir. 

 

 5. sınıflar için ise; alt testlerden hesaplanan standart puanlar üzerinden yapılan başarı sıralamasına 

göre sırasıyla Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri dersleri standart puanı daha yüksek olan öğrenciye 

öncelik verilecektir. Halen eşitlik bozulmazsa Sosyal Bilgiler, yine bozulmazsa İngilizce alt 

testinden hesaplanan standart puan üzerinden yapılan başarı sıralamasına göre puanı daha yüksek 

olan öğrenciye öncelik verilecektir. 

 

 Tüm bunlara rağmen eşitlik bozulmadığı takdirde yaş faktörü dikkate alınacaktır. Yıl, ay, gün 

olarak yaşı daha küçük olana öncelik verilecektir. 

 

 Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, 

soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle 

değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir ve 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.  

 

 Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular tüm 

öğrenciler için doğru kabul edilerek değerlendirilecektir. 

 

9.  SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI     

 Sınav sonuçları 3 Haziran 2016 Cuma günü  http://www.meb.gov.tr ve 

http://www.kocschool.k12.tr  internet adresinden yayımlanacaktır. 

 Sınav sonuçlarıyla ilgili olarak telefonla bilgi verilmeyecek ve adrese bildirim yapılmayacaktır.  

 

10. SINAV İTİRAZLARI  

 

 Öğrenciler sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını soru ve cevap anahtarının 

http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 5 (beş) gün içerisinde, 

sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların duyurulmasından itibaren en geç 3 (üç) 

işgünü içerisinde VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğüne yapacaklardır.  

 Öğrenciler, itiraz başvurularını Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye 

İşletmesi’nin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası 

Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL 

KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe 

ile yapacaklardır.  

 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza, 

adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.  

 Sınav uygulaması ve sınav sonuçlarına yönelik itirazları VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu 

Müdürlüğü, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderecektir. 

http://www.meb.gov.tr/
http://www.kocschool.k12.tr/
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Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu itirazları 5 (beş) gün 

içerisinde sonuçlandırarak topluca VKV Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü’ne 

bildirecektir.  

 Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, 

öğrencilerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ancak; öğrencinin 

kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde 

banka dekontu ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi 

yapılabilecektir.  

 

11. İLETİŞİM ve DUYURU  

 

 Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için öğrenciler/veliler; 0216.585 62 00 VKV Koç Özel 

İlkokul ve Ortaokulu Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bölümüne veya MEB İletişim Mekezi Alo 147 

nolu telefonlardan yararlanabilecektir.  

 

 Sınavla ilgili duyuru ve ilanlar Millî Eğitim Bakanlığı ile VKV Koç Özel İlkokul ve Ortaokulu 

Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.  

 

 Sınav soru ve cevap anahtarları 17 Mayıs 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr  internet 

adresinden yayımlanacaktır.  

 

 Öğrencilerin sınav sonuç bilgileri 3 Haziran 2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr  ve 

http://www.kocschool.k12.tr  adreslerinden yayımlanacaktır.  

 

 

http://www.meb.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
http://www.kocschool.k12.tr/

