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tl<;e Milli Egitim Miidiirlugu 

................... OKULU MUDURLUGUNE 


21 Mayts 2016 Cumartesi gunu 5,6,7,9,10 ve 11. Smlf ogrencilerinin kaulacagl 
Paraslz YatIlihhk ve Butsluluk Smavl He ilgili BakanhguTIlz ()l<;me, Degerlendinne ve Smav 
Hizmetleri Genel Miidiirliiguniin 10.05.2016 tarih ve 5210694 sayIll yazIlan ekte 
gonderilmi~tir. Ekli yazl geregi Paraslz YatIhhhk ve Bursluluk Smavi He ilgili gerekli tUm 
tedbirlerin almmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

Milli Egitim MUduru 

EKLER: 

Yazl omegi (3-sayfa) 


DAdrrIM: : 
ilye Kaymakatnhklanna 

Metkez Ortaoku1 ve Liseler 
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T.C. 

MILLI EOiTiM BAKANLIGI 


Ol~me, Degerlendinne ve Slnav Hizmetleri 

Genel MUdiirlUgii 


SaYl : 34878943-480.02-E. 5210694 10.05.2016 
Konu : 2016 PYB Smavl 

............................ VALiLioiN'E 
(il Milli Egitim MudUrlugU) 

21 MaYls 2016 Cumartesi gUnu 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. simf ogrencilerinin katIlacagl 
Merkezi Sistem Smav Yonergesi kapsammda yfuiillilmekte olan smavlardan Paraslz YatIhhk 
ve Bursluluk Smavl (PYBS), yurti9i ve yurtdl~l smav merkezlerinde Tiirkiye saati ile saat 
1O.OOlda yapllacaktrr. 
Bu sebeple; 

. A- 01~me, Degerlendinne ve Smav Hizmetleri Genel MudiirlUgU tamfmdan: 
1. Smavm hazrrhk a~amasmdan sonm;:lar1n ilanma kadar ge~ecek sUreyte, gerekli planlama ve 
uygulamalar ilgili mevzuata gore titizlikle ger~ekle~tirilecektir. 
2. Emniyet Genel MudUrlUgU ba~ta olmak iizere, ilgiIi kurum ve kurulu~larla ii? birligi 
i~erisinde her tUrlU gUvenlik onlemleri ahnacaktrr. 

B- 11 ve il~e Milll Egitim MUdUrliikleri tarafindan: 
1. Smav oncesi, smav uygulamasl ve smav somaSI a~amalarda gUvenlik onlemlerinin 
abnmasl iyin, emniyet gorevlileri ile gerekli ii? birligi yapllacaktIr. 
2. Smav evrakImn saklanacagl saklama odalarmm gUvenliginin saglanmasmda, emniyet 
mUdiirlukleri He i~ birHgi yapllarak evrakm bulundugu sure boyunca saklama odasmm 
bulundugu binanm yevresi, giril?leri ve kaplsmm kontrol altmda tutulmasl nobet uygulamasl 
yapllarak saglanacaktIr. 
3. Smavevrakmm saklama merkezlerinden smav yaptlacak okullara sevkiyatI ve geri donul?U 
esnasmda kuryelerle birlikte emniyet gorevlilerinin de bulunmasl saglanacaktlr. 
4. Smav yaptlacak okullam, milli egitim mudiir yardlmc1s1, ~ube mudiirU, egitim uzmam, okul 
miidUrU veya maarif miifettii?lerinden bir ki$i "Bina Smav Sorurnlusu" olarak 
gorevlendirilecektir. Bina smav sorumlu1arl gorevli olduklan binalarda smavm usulUne uygun 
olarak ger~ekle~mesi i9in gerekli tedbirleri alarak, smavdan sonra hazulayacaklan raporlan il 
smav koormnasyon kuruluna ileteceklermr. iI smav koordinasyon kurulunca incelenen 
raporlarda mevzuata uygun olmayan uygulamalar odsgrn_sgydb@meb.gov.tr e-posta adresine 
gonderilecektir. 
5. Smavlarda salon b~karu ve gozetmen olarak gorevlendirilecek ogretmenlerin aSll gorev 
yapt1klan okullann dl~mdaki okullarda gorevlendirilmelerine ozen gosterilecektir. 
6. Smav oncesinde, il ve il~e milll egitim miidiirliiklerinde bina smav gorevlileri ve okul 
miidiirliiklerinde yapllacak toplanttlara gerekli onem verilecek biitiin ilgililerin toplanttlara 
katIlmalan saglanacaktlr. 
7. Smav bal?vurusundan soma naklen yer degi~ikligi ve benzeri hallere bagb zorunlu ikamet 
degi§tiren, b~ka il ve ilyelerdeki oku11ara nakil olan, ailesi mevsimlik i~yi ve/veya tanm 
i~yisi olarak ~ah§an ve Rehberlik ve Ara§ttrtna Merkezi (RAM) Mlidiirliikleri tarafmdan 
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sisten1e i!?lenemeyen smavda ozel hizmet almasl gereken ogrencilerden smava girme 
talebinde bulunanlarm durumlan, milli egitim miidilrlUkleri tarafmdan degerlendirilerek, soz 
konusu ogrencilerin, bulunduklan il ve i1~elerdeki stnav merkezlerinin yedek salonlannda, 
evde veya hastanede gerekli tedbirler ahnarak smava ahnmalan saglanacaktlr. Bu durumda 
olan ogrencilerin, cevap Jdigltlan ogI'enci bilgileri kodlanmadan bo!? olarak gonderileceginden 
ogrenci bilgilerinin yazlhnasl ve kodlanmasl hususlanna dikkat edilmesi onem arz etmektedir. 

c- Ogrencinin ogrenim gordiigii okul miidiirliikleri tarafindan: 
1. E-okul sisteminden alman fotografll smav giri!? belgesi onaylanarak ogrencilere teslim 
edilecektir. Smav giri!? belgesini kaybeden ogrencilere belgenin yenisi verilecektir. 
2. Smavlarla ilgiIi olarak velilere ve ogrencilere dikkat edilmesi gereken hususlar hakkmda 
gerekli bilgilendirilmeler yapdacaktlr. 

<;- Smavm yapdacagl okul miidiirliikleri tarafmdan: 
I. Ogrencilere ve velilere smavla ilgili dikkat ediImesi gereken hususlar hakkmda gerekli 
bilgilendirmeler yapllacaktlr. 
2. Slnavda emniyet gorevlileri tarafmdan ust aramaSl yapllmayacaktlr. Ancak, yanlannda 
sozliik, hesap cetveli, hesap makinesi, ~agn cihazl, cep telefonu, telsiz, radyo gibi i1eti~im 
ara~lan ile her tiirlii bilgisayarozelligi ta~lyan cihazlan bulunduran ogrenciler kesinlikle 
smava almmayacaktlr. 
3. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerle~tinnenin zamanmda yapIlabilmesi i~in ogrenciler en 
ge~ saat 09.30'da fotografit smav giri~ belgelerinde belirtilen smav yapllacak salonlara 
ahnacaktlr. 
4. Ogrenci velilerinin ve gorevli ohnayan ki~ilerin smav salonlan111n bulundugu binalara 
giri§lerine izin verilmeyecektir. 
5. Smav ba§ladlktan sourn ilk 20 dakika i~inde gelen ogrenciler smava almacak, ilk 30 dakika 
i~inde ise smav salonu terk edilmeyecektir. Smavda ozel hizmet almasl gereken ogrencilerin 
olduklan salonlar hari~, smav bitimine 15 dakika kala salonda en az iki ogrencinin kahnasl 
saglanacaktlr. 
6. Ol~me, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Miidilrliigunce smav merkezlerine 
e-posta yoluyla gonderilecek olan "Smavda Dikkat Edilecek Hususlar" dokiimanmda yer alan 
maddelere titizlikle uyulacaktlr. S6z konusu hiikiimlere uyulmadlgl takdirde hukuki 
sorumluluk ilgi1ilere ait olacakur. 
7. Soru kitap~tklan smav bitiminde, Bakanllga geri gonderilmeyecektir. Smav bittikten 1 (bir) 
saat sourn isteyen ogrencilere som kitap~:tklan verilecektir. Almmayan som kitap9tk1an milli 
egitim miidilrliikleri tarafindan degerlendirilecektir. 

D- Smavda ozel hizmete ihtiyacl olan ogrenciler He ilgili dikkat edilecek hususlar: 
1. Ozel hizmete ihtiyacl olan ogrencilerimizin smava girecekleri merkezlerde, C)}~me, 


Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MUdilrliigu, i1/i1~e milli egitim miidilrliikleri ve 

RAM miidilrliikleri He birlikte her tUrIii tedbir aImacaktlr. 

Slnav salonlarmm giri§ t;lkt~ a~lsmdan uygunluguna ve smav uygulamalannda ahnacak smav 

tedbirlerine yonelik okuyuculkodlaYlCtlarm bilgilendiri1melerine ve smav uygulamalarmda bu 

ogrencilerimizin magduriyet ya~amamasma dikkat edilecektir. 

2. Smavlarda gorevlendirilecek okuyucu ve kodlaytcl ogretmenler, ogrencinin engeli dikkate 
almarak, matematik dili okumaYl bilen ve ogrencinin okudugu yabancl dile uygun alanlardan 
seyilecektir. 
3. l§itme engelliler okullannda ogrencilerin smavda herhangi bir olumsuzluk ya~amamalan 
i~in i§aret dili bilen ogretmenlcrin gorevlendirilmesine dikkat edilecektir. 
4. Ogrencilerin engelleri sebebiyle siirekli kullandtklan ara~-gere9, cihaz ve ilat; varsa 
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kendilerinin getirmeleri kaydtyla smavda kullanmalanna izin verilecektir. 

Aynca Tip 1 diyabet (~eker hastasl), astim, tansiyon ve epilepsi hasi-ahklanndan dolaYl 

siirekli ilay kullanan ogrenciler diger ogrencilerle birlikte slmfiara yerle~tirilecektir. Ancak 

velinin ba~vurusu ve ogrencinin saghk raporu dogrultusunda, slmfiarda gorevli ogretmenler, 

iIJi1ge milli egitim miidiirliiklerince once den bilgilendirilecektir. 


Tip 1 diyabet (~eker hastasl) hastahgl olan ogrencilerin yanlarmda kutu meyve suyu veya 

paket i9indeki karbonhidrat igeren gldalan bulundurmalanna ve ani hipoglisemi (~eker 


dii~mesi) durumunda bunlart tiiketmelerine izin verilecektir. Aynca bu ogrencilerin 

hiperglisemi (~kerinin Yiikselmesi) durumunda olu~abilecek yogun tuvalet ihtiyacmm salon 

gozetmeninin e~liginde giderilebilmesi iyin izin veri]ecektir. 

5. Smavda ozel hizmet alacak ogrencilere verilecek destek ve hizmetler iyin "20]6 PataslZ 
YatIhhk ve Bursluluk SmaVl Ba~vuru ve Uygulama e-Ktlavuzu'nun 8' inci maddesinde yer 
alan talimatlara uygun hareket edilecektir. 

Smavlarla ilgili tUm bilgiler ve duyurular http;llwww.meb.gov.tr. 
http;llwww.odsgm.meb.gov.trinternet sayfalarmda yaytmlanacakttr. Ogrencilerin, velilerin 
ve okul yoneticilerinin bu internet sayfalarllli takip etmeleri ve anla~Ilmayan durumlarda 
"MEB tLETt~iM MERKEZt-ALO 147" hattma ba~vurmalan gerekmektedir. 

Ogrencilerimizi ve ailelerini yakmdan ilgilendiren bu smavlarla ilgili i~ ve i~lemlerin 
herhangi bir aksakl.J.ga meydan verilmeden, gerekli tedbirlerin ahnarak zamamnda yapllmasl 
hususunda bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Doy. Dr. Bayram ~ETiN 


Bakana. 

Genel MUdiir 


DagltlID: 

Geregi: Bilgi: 

BPlam APlam 
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