
 

[YMFO 2020] Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Ulusal Matematik ve Fen Olimpiyatı 

Başvuru Kılavuzu 

Başvuru yapmak için http://ykfl.meb.k12.tr/ adresinden duyurular alanında bulunan ” YMFO 2020] 

Ulusal Matematik ve Fen Olimpiyatı Başvurusu” linkine tıklayınız. 

 

   

Butonuna basarak  

başvuru formuna ulaşınız. 

Başvuru süresince sistem size 

6 haneli sayılardan ve 

harflerden oluşacak bir 

başvuru kodu oluşturacaktır. 

Bu kodu lütfen saklayınız. Bu 

kod sonraki aşamalarda 

başvuru güncellemeleri ve veli 

kurum izin belgesini siteme 

yüklemeniz için gerekli 

olacaktır. 
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Başvuru formunu eksiksiz olarak 

doldurunuz. Bu formdaki veriler bir 

sonraki aşamada sizden istenecek olan 

veli-kurum onay belgesinin oluşturulması 

için kullanacaktır.   

Sisteme her okul adına yalnızca 

tek bir başvuru kabul edilecektir. 

Mükerrer oluşturulacak başvurularda ilk 

yapılan başvuru dikkate alınacaktır. Bu 

nedenle, danışman ve öğrenci bilgilerine 

yönelik olası değişikliklerin güncelleme 

menüsü kullanılarak yapılması 

gerekmektedir. 

Forma eksik ya da uygun olmayan 

veriler eklendiğinde sistem uyarılar 

vermektedir. Lütfen bu uyarıları alırsanız, 

gerekli değişiklikleri yaparak başvuru 

işlemine devam edebilirsiniz. 

Başvuru yapan okullar için 

olimpiyat ekibi, bir danışman ve 3 öğrenci 

tarafından oluşmaktadır. Bu ekipte 

oluşacak değişikliklerde, veli- kurum izin 

belgesinin sisteme tekrar yüklenmesi 

gerekmektedir. 

Form doldurulup yüklendiğinde 6 

haneden oluşan başvuru kodunuz 

oluşturulacaktır. Lütfen bu kodu not 

ediniz. Bu koda güncelleme ve veli- 

kurum onay izin belgesini sisteme 

eklemek için ihtiyaç duyulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veli izin belgesi, ön başvurunuz tamamlandıktan sonra  girdiğiniz bilgilere göre dolu olarak 

oluşturulacak ve bilgisayarınıza indirilecektir. Veli-kurum onay formunun boş hali aşağıda 

görülmektedir. Başvurunuzda aşağıdaki formda yer alan alanlardan herhangi biri ile ilgili bir değişiklik 

yaptıysanız, yeni oluşturulacak belgeyi bilgisayarınıza tekrar indirip, yine siteme yüklemeniz 

gerekecektir.  

Not: Aşağıda yer alan izin belgesi, başvurunuz sonunda sistem tarafından içi doldurulmuş 

olarak oluşturulacaktır. İlgili belge örnek olması amacıyla kılavuza eklenmiştir. 

Başvuru Kodunuzu Alana Giriniz. 

Başvurunuza özel hazırlanmış pdf formatındaki belgeyi 

bilgisayarınıza indirip, çıktısını alınız. Gerekli imzaları 

ekledikten sonra tarayıcıdan geçirerek yeniden pdf  

formatında bir dosya haline getiriniz. 
Başvurunuzda 

güncelleme yapmak için 

tıklayınız 

ncelel 

Onay belgenizi pdf 

formatında sisteme 

yeniden yükleyiniz. 



 

 

[YMFO 2020] Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Matematik & Fen Olimpiyatı  Kurum İzin Belgesi 

Sayın yetkili bu yıl kurumsal olarak 9. sunu ulusal olarak ilkini gerçekleştireceğimiz YMFO 2020 Yılmaz 

Kayalar Fen Lisesi Matematik & Fen Olimpiyatına olan ilginizden dolayı teşekkür ederiz. YMFO 2020 

Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Matematik & Fen Olimpiyatına ön başvuruyu yapmış bulunmaktasınız. 

Başvuru sürecinin tamamlanabilmesi formdaki ilgili yerlerin onaylanması gerekmektedir. 

Başvuru Bilgileri: 

Kurum Bilgileri 

İl-ilçe  

Kurum Adı:  

Kurum Adresi  

Kurum Telefonu  

 

Danışman Öğretmen Bilgileri 

Ad:  

Telefon  

Mail  

 

Öğrenci Bilgileri 

Adı-Soyad: Doğum Tarihi 

  

  

  

  

Konaklama: 

       Yukarıda verilen bilgilerin doğrulunu onaylar, listede yer alan öğrencilerimizin, yine listede yer 

alan kurumumuz öğretmeni tarafından [ YMFO 2020] Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Matematik & Fen 

Olimpiyatına katılmaları hususunda bilgilerinize rica ederiz. 

………………………………….. 

Danışman Öğretmen 

İmza 

Okul Müdürü 

Tarih 



 

 

 

 

 

                        Müdürlüğüne 

….. 

  

         Velisi  bulunduğum   8. Sınıf öğrencisi ……………………… adlı  ve …………………….  doğum 

tarihli    öğrencinizin,  11. Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek olan [YMFO 2020] Ulusal 

Yılmaz Kayalar Fen Lisesi Matematik & Fen Olimpiyatına katılmasını istiyorum. 

      Bilgilerinize arz ederim. 

  

Ad-Soyad:                                                                                                                              Tarih 

Adres:                                                                                                                                     İmza 

 

 

 


