
A(:IK OGRETiM LisESi-MESLEKi A(:IK OGRETiM LisESi 


1.Oturum- 02 Ocak 2016 Cumartesi - 09: 30 (180 dakika-en fazla 8 ders) 


2.0turum- 02 Ocak 2016 Cumartesi - 14: 00 (180 dakika-en fazla 8 ders) 


3.0turum- 03 Ocak 2016 Pazar - 09: 30 (180 dakika-en fazla 8 ders) 


A(:IK OGRETiM ORTAOKULU 

1. Oturum : 03 Ocak 2016 Pazar Gunu saat 10:00 (150 dakika- en fazla 6 ders) 

2.0turum : 03 Ocak 2016 Pazar Gunu saat 14:00 (150 dakika-en fazla 6 ders) 

ONEMLiNOT: iLliLCE MiLL!EGiTiM MUDURLUKLERiNiN DiKKA 

A~lk Ogretim Lisesi ile Mesleki A~lk Ogretim Lisesi ogrencileri aym "'''''''f''''> yerle~tirilmi~, A~lk 

Ogretim Orta Okulu ogrencileri ise farkh okullara yerle~tirilmi~lerdir. Y 

ahnacak ogrencilerin hangi okulun ogrencisi olduguna dikkat edilerek okullara Y'fJU"::UUllIIU':::Ulll 

gerekmektedir. 

A~lk Ogretim Lisesi-Mesleki A~lk Ogretim Lisesi ogrencilerinin verle:stlrl 

Orta Okulu yedek smav evrakl gonderilmeyecektir. A~lk Ogretim Ortaokulu 

Genel Miidiirliigiin 04.06.2015 tarih ve 5747800 saYlh yedek aday 
Merkezi Sistem Smav Yonergesinde belirtilen hususlar dl~mda, adaylarm yedek 

almmamasl saglanacaktlr. Yedek olarak smava alman adaylar i~inde gerekli 
birlikte gonderilecektir. 

I. Bina Smav Komisyonunun Yapacagl i~ler ve Dikkat Edecegi Hususlar: 
-Bina smav komisyonu ba~kam, bolge smav yUrUtme komisyonunun smavla gili yapacagl toplantlya 

katJhr. 

-Toplantlda gorU~Ulen hususlar ve alman kararlara gore okulda smav "'...,...... ve organizasyonunu 

yapar. Salon gorevlilerinin smav salonlarma cep telefonu He girmeleri yasaktlr, salon lilerinin cep telefonu 

vb. ileti~im ara~lan He smav salonlanna girmesini engeller. Smav oncesinde yap! 
ozellikle belirtir. 

-Smava girecek ogrenciterin salon yoklama Hstelerini BOige Smav YUrUtme alarak,VVlJIUll'.1aU 

smavdan en az 2 (iki) gUn once ogrencilerin gorebilecekleri uygun bir yerde itan eder. 

-Smav salonlarml (*) ve salondaki slralan, Bakanhgm gonderdigi smav oturma 

numaralandlrarak smavdan 1 (bir) gUn once haz!r duruma gelmesini saglar ve smav salonlan kontrol 

eder. 

*1 nolu salon zemin kattan ba~lamak suretiyle Ust katlara dogru artarak devam eCJec:eKltlr 
**1 nolu Slra ogretmen masasmm onUnden ba~layacaktJr. S kurah geregince kap ya dogru artarak devam 

edecektir. 
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smav po~etini bina smav 

-Salon gorevlileri ile smav ba~lamadan en az bir saat once toplantl yalpal'$: 

gozetmen ve yedek gozetmenleri (***) belirler, gorev ve sorumluluklanm a~lklar. 

gorevlisinin yerine yedek ogretmenlerden gorevlendirme yapar. ToplantIya 

cep telefonu ile smav salon una girmekte tsrar eden personele (yedek d<ihil) gorev vel-mf~7 
belirleyerek bolge smav yUrUtme komisyonuna bildirir. 

-Smav gorevlilerine ait gorevlerini gosterir yaka kartI haztrlar ve smav 
bulunmasml saglar. 

gorevine ge~ gelen ve 

Bu personeli tutanakla 

gorevlilerin Uzerinde 

-Smav gUnii, smav evrak kutulanm/~antalanm i11il~e i~i smav kuryesinden 

ba~lamasma yanm saat kala smav giivenlik kutulanm a~arak i~indeki smav gUvenlik w~"",.,~. 
a teslim ahr. Smavm 

. sayarak kontrol 
eder, sorun varsa bOige smav yUriitme komisyonunun talimatma gore i~lem yapar. 

-Soru kitap~lgl, cevap k<igldt ve salon yoklama listelerinin bulundugu smav 
ba~kanlarma imza kar~thgmda teslim eder. 

-Ogrencileri gUvenlik gorevlileri ile i~ birligi i~erisinde smav binasma ahr. 

-Ogrencileri binaya ge~erli kimlik belgesi (niifus ciizdam, pasaport ve 

belgesini kontrol ederek alImz. Resm! kimlik ibraz edemeyenleri ya da 15 
kimliklerinde fotograft olmayan ogrencileri smava almaz. 

-Smav giri~ belgesi olmayan ogrencileri, magdur olmamalan i~in salon 
smavlara altr. 

-Smavm ba~lamasmdan itibaren ilk 20 dakika i~erisinde smav binasma 

kattlmalanm saglar. (Bu ogrencilere ek sUre verilmez.) 20 dakikadan sonra gelen o·F."~"~I" 
Smav gUvenliginin saglanmast i~in ilk 30 dakikadan once hi~bir ogrenciyi dl~an ~ 

- Uzerlerinde cep telefonu, telsiz, radyo ve benzeri ileti~im ara~lan ile sozlUk, 

po~etlerini salon 

biiyUkler i~in resmi 

ogrencilerin smava 

makinesi, kesici alet 

-Smav slrasmda gerekmedik~e yedek smav evrakml kesinlikle a~maz ve 

komisyonunun bulundugu yerde muhafaza eder. 

Bina smav komisyonu tarafmdan zaruri durumlarda yedek po~et a~llml~ ise "'.........,,"1'\.... 

a~llan yedek smav evrakmm a~lh~ saati, nedeni ve ka~ adet smav evrakl kullam 
bina smav komisyonu olarak imza altma ahr ve yedek smav po~etine koyarak smav po~etine yerle~tirir. 

-Smav slrasmda, smavm akl~ml bozmayacak ~ekilde salon gorevlilerini kontro 

smavm sorunsuz yapllmasml saglar. 
-Smavm bitiminden sonra salon ba~kanlan tarafmdan getirilen ve i~inde kagltIan, salon yoklama 

listeleri, varsa diger smav evrakmm bulundugu agzl kapatIlml~ smav gUvenlik po~etleri ve smav giivenlik po~eti 

dl~mda getirilen soru kitap~lklarml imza kar~lhgl teslim altr. Soru kitap~lklanm son bittikten sonra 
isteyen ogrencilere dagltllabilecektir. 

-Smav gUvenlik po~etlerini, smav evrak kutularma/~antalarma koyarak kilidi ile kilitleyip ilIih;e 

i~i smav kuryesine teslim eder. 
-Bolge smav yUriitme komisyonunun verecegi diger gorevleri yapar. 
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ve silah bulunan ogrencileri smav binasma almaz. 

-Smav siiresince, gorevliler dl~mdaki ki~ilerin binaya girmemesini saglar. 

-BiltUn smav salonlannda smavm aym saatte ba~lamasml ve bitmesini saglar. 



***Yedek gozetmen olarak kura He belirlenen ogretmenlerin gorevleri ~unlardlr: 

1) Smav salonunda gorevli ogretmenler He bina smav komisyonu arasmdaki irtibatI 
2) Saghk nedeni ile tuvalet ihtiyaci olan ogrencilere refakat eder.(saghk kurulu rtlnClnl 

3) Smav gorevi bulunmayan personel He ki~ilerin bina ve katlarda bulunmamasml 

II.Salon Gorevlilerinin Yapacagl i~ler ve Dikkat Edecegi Hususlar: 
A)Smav Ba~lamadan Once Yapacaklan i~lemler; 

-Smav ba~lamadan en ge~ I (bir) saat once smav yerinde hazlr bulunur v smav oncesi bina smav 
komisyonu b~kam tarafmdan yaptlacak toplantlya mutlaka katlhr. 

-Salon ba~kam olarak gorevli oldugu salonda smava girecek ogrencilerin evrakml tutanakla teslim 
ahr. 

-Bina smav komisyonunun verecegi diger gorevleri yapar. 

B) Smav Siiresince Yapacaklarl i~Iemler: 
-Smav ba~ladlgl andan itibaren ilk 20 dakika i~erisinde smav binasma gelen smava girmesi bina smav 

komisyonunca uygun gorUlen ogrencileri smava ahr ve bu ogrencilere ek sUre VPt"""7 Smav gUvenliginin 
saglanmasl i~in ilk 30 dakikadan once hi~bir ogrenciyi dl~an ~lkarmaz. Smav bitim 
2(iki ) ogrenci kalmasml saglar. 

-Smava girmeyen ogrencilerin salon ogrenci yoklama Iistesinde isimleri sma silinmeyen kalemle 

"GiRMEDi" yazar, cevap kagldmdaki "SINA VA GiRMEDi" bolUmUnU ise kur~un Ie kodlar. 

-Cevap kagldmda ogrencinin imzasmm olup olmadlgml ve cevaplanm kod. __."'"... kontrol eder. 

-Smav slrasmda ogrencilerin saghk sebebi dl~mda dl~an ~lkmasma izin zorunlu durumlarda 
ogrenciye gorevli yedek gozetmenin e~lik etmesini saglar. Yamnda yedek gozetme 
ogrencileri tekrar smava almaz, soru kitap~lgl ve cevap kagldml beraberinde izin vermez. Bu aClTllrrnp<;> 

durumda ogrenciye ek sUre tammaz. 

-Kopya ~ekmeye te~ebbUs eden ogrenciyi uyanr, kopya ~ektigi belirlenen 

dUzenler. Durumu tutanakla ve cevap kagldmda kopya He i1gili kutucugu kodlayarak 
smav evrakl ile birlikte smav giivenlik po~etine koyar. 

-Smav bitimine 15 dakika kala ogrencileri "15 DAKiKANIZ KALDI" ~eklinde 

-Ogrenciye ait cevap kagldmm salon ba~kam ve gozetmenin kontrol 

kalemle imzalar. 
-Smav siiresi bitiminde smaVI durdurur, cevap kagltlarml ve soru ogrencilerin oniinden 

toplar, salon ogrenci yoklama Iistesi He kar~lla~tlrarak eksik olup olmadlgml kontrol 
-Salon ogrenci yoklama listesini, smav evrakml teslim eden ogrenciye Sl nrn,pv~'n kalem ile imzalatlr. (Bu 

i~lemi smav ba~lamadan ya da smav slrasmda yapmaz). 
-Smav salonunda unutulan, smav evrak kutusuna konulmayan cevap kagltlan MiidUrliik tarafmdan 

i~leme ahnmayacak ve yasal sorumluluk salon ba~kam ve gozetmene ait olacakttr. 
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-Smav esnasmda diizenlenen tiim tutanaklan, cevap kagltlanm ve salon nh.."""", 

giivenlik po~eti i((ine yerle~tirir. 

-Smav giri~ belgeleri toplanmayacak ve soru kitap((lklan smav giivenlik konulmayacaktlr. 
Salondan ((lkmadan en az 2 ogrencinin gozii oniinde diger salon gorevlisi ile birlikte kapatlr. 

-Agzl kapah smav giivenlik po§eti ve soru kitap((lklanm bina smav kom <,",""n,u.,., imza kar~lhgmda teslim 
eder. 

Aynca, salon gorevlileri; 

Ogrenciye ait kimlikler smav siiresince kendi masaSl iizerinde bulundurulmasml 

Salonda soru kitap((lgl, gazete, kitap vs. dokiimanlan okumaz. 

Yiiksek sesle konu~maymlz ve giiriiltii ((lkaran topuklu ayakkabtlarla salonda dikkat "'''1',''''''''''''' ~ekilde dola~maz. 


Smav siiresince salonu terk etmez. 


<;ay, kahve vs. i((mez. 


Ogrencinin ba~mda uzun siire beklemez. 


Ogrencilerle smav ba~ladlktan sonra ve smav siiresince konu~maz. 


Ogrencilere ait smav evrakml dikkat ((ekici bir ~ekilde incelemez. 


Diizenlenen tutanaklar, yasal beige niteliginde oldugundan, resml evrak formatmda anla~lhr olmasma dikkat 

eder. 

Tutanaklarda, smav adl, tarihi, saati, oturum bilgisi, ogrenciye ait kimlik, salon ve sua V~l"'.ll~l· ile ya§anan sorunu 

ve yapIlan i~lemi eksiksiz olarak belirtir. Diizenlenen tutanaklara, salon ait kimlik ve ileti§im 

bilgileri yazIlacak ve imzalanacakttr. 

Saym Gorevli: 

Smavm saghkh yiiriitiilmesi konusunda en biiyiik yardlmclmlz sizsiniz. Gorevli Vl,..LU5'1......£. salonda smavm 

Bakanhglmlz Merkezl Sistem Smav Yonergesi hiikiimlerine uygun olarak 


siz sorumlusunuz. idari ve hukuki olarak Bakanhglmlz tarafmdan muhatap siz kabul "'4Jl"'''''''''''''UIJ'£.. 


Gorevinizde ba~anlar dileriz. 


OL<;ME, DEGERLENDiRME VE SINAV HizMETLERi GENEL 

iLETi~iM NUMARALARI: 

03124974007-40080312413 3283 - 4133280 - 413 3247- 413 
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