
T.e. 
Mu~ Valiligi 


il Milli Egitim MUdUrlUgU 


SaYI : 56128560-405.01-E.10012097 21.09.2016 

Konu : Merkezi Sistem Smav 
Y onergesinin Uygulanmasl 

..................................... : KAYMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim MUdiirliigll 

................................. :TOM OKULVE KURUM MUnORLUKLERiNE 


Milli Egitim Bakanhgl Ozel Ogretim Kurumlan Genel MiidiirlUgllniin Merkezi Sistem 
Smav Yonergesinin Uygulanmasl ile ilgili 20.09.2016 tarih ve 95178074/405.0119905275 
saylh yazdan ekte sunulmu~tur. Ekte gonderilen Bakanhk ilgi yazllan dogrultusunda 
i~lemlerin yapllmasl hususunda; 

Geregini onemle rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 
Milli Egitim MudUrU 

EK: Bakanhk ilgi Yazllan ( 3 Sayfa) 


DAGITIM: 

I-TUm iIye Kaymakamhklanna ( MEM ) 

2-TUm Okul ve Kurum MUdiirlUklerine 


Bu evrak gllvenli elektronik irnza ile imzalal1lm~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a969-3811-3ff7-b715-2e90 kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


;>..."-. T.e. 
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 

Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigu@ 
SaYI : 95178074/405.01/9905275 20.09.2016 
KOBn: Merkezi Sistem Smav 

Yonergesinin Uygulanmasl 

....................vALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Miidiirliigii) 

ilgi : 61~me, Degerlendinne ve Smav Hizmetleri Genel Mudurlugii'nun 02/0912016 tarihli 
ve 9426001 saYllt yazlSl 

Bakanltglmlzca merkezi sistem He yapllan smavlann usul ve esaslanm, smav kurul ve 
komisyonlarmm oluf?umu ile smav gorevlilerinin nitelik ve sorumluluklanm kapsayan 
Merkezi Sistem Smav Yonergesi 12.08.2016 tarih ve 8649147 saytll Makam Onayl He 
ylirUrluge ginnif?tir. 

Merkezl Sistem Smav Yonergesinin 6 nCl, 28 inci ve 33 Uncu maddelerinde adaylann 
smav salonuna getiremeyecegi e~yalar, bina gUvenlik gorevlisinin gorevleri ve smav iptalini 
gerektiren durumlarm tanlmlanmasl He ilgili ilgi yazl ekte gonderilmif?tir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

F ethullah GONER 

Bakan a. 


Daire Baf?kam 


EKi:l-ilgi yazl (1 Adet) 

Dagltlm 
81 il Valiligine 

B~evler KampiisU/ANKARA AynntIlI bilgi i~inNejdet OZGEN Sef 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 4132510 
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr Faks: (0312)2122461 

Bu evrak gUvenli elektronik irnza ile imzalanml~trr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden c63c-fa 7c-3f2d-b lc7-5a03 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.rneb.gov.tr


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Ollj:me, Degerlendinne ve Smav Hizmetleri 


Genel Miidiirliigii 


SaYI :54315259-480-E.9426001 02.09.2016 
Konu : Merkezi Sistem Smav 

Y onergesinin Uygulanmasl 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : Milli Egitim Bakanhgl Merkezi Sistem Smav Yonergesi 

Bakanhglmlzca merkezi sistem ile yapllan smavlann usul ve esaslanm, smav kurul ve 
komisyonlannm olu~umu ile smav gorevlilerinin nitelik ve sorumluluklanm kapsayan 
Merkezi Sistem Smav Yonergesi 12.08.2016 tarih ve 8649147 sayIlI Makam OnaYI ile 
yiiriirluge ginni~tir. 

Merkezi Sistem Smav Yonergesinin 6 nCI, 28 inci ve 33 lincu maddelerinde adaylann 
smav salonuna getiremeyecegi e~yalar, bina gUvenlik gorevlisinin gorevleri ve smav iptalini 
gerektiren durumlar tanlmlanml~tlr. Buna gore; 

ilgi yonergenin "Merkezi sistem smavlanmn esaslan" ba~hkh 6 nCI maddesinin ikinci 
fIkrasmm (Ij:) bendinde "Smav protokolu veya kIlavuzunda aksine bir huktim olmadtklj:a 
aday, kullamml doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar harilj: smava; 
Ij:anta, cep telefonu, saat, kablosuz ileti~im saglayan cihazlar ve kulakhk, kolye, kUpe, bilezik, 
yiiztik, bro~ ve benzeri e~yalar ile her tUrlu elektronik ve/veya mekanik cihazlarla giremez. 
Bu ~ekilde smava ginni~ adaylann smavlan gelj:ersiz sayIllr.", 

ilgi yonergenin "Bina guvenlik gorevlisi" ba~hkh 28 inci maddesinin birinci flkrasmda 
"Bina gUvenlik gorevlisi, ...Smav binasma, adaylann ve smav gorevlilerinin silah, kesici alet, 
Ij:anta, cep telefonu, saat, kablosuz ileti~im saglayan cihazlar He kulakhk, kolye, kUpe, bilezik, 
yiizUk, bro~ ve benzeri e~yalar ve her tUrlu elektronik ve/veya mekanik cihaz, kitap, defter ve 
benzerleri ile ginnesine izin vennez.", 

ilgi yonergenin "Smavm gelj:ersiz saYlldlgl durumIar" ba~Itkh 33 lincu maddesinin 
birinci flkrasmm (g) bendinde "Her tUrlu bilgisayar ozelligi bulunan cihazlar ve saat 
fonksiyonu dl~mda ozellikleri bulunan saatler He cep telefonu, telsiz ve benzeri ileti~im 

aralj:Ian ve defter, kitap, sozlUk, hesap cetveli veya makinesi gibi aralj:lann aksi 
belirtilmediklj:e smav amnda yamnda bulundurulmasl" 

hUkUmleri yer almaktadlr. 
Merkezi Sistem Smav Yonergesinin yukarlda belirtilen maddelerinin bina guvenlik 

gorevlileri, bina smav komisyonlan ile salon gorevlileri tarafmdan eksiksiz uygulanmasl ve 
smavlara katdacak adaylann bu uygulamadan haberdar olmalan amaclyla, bina ve salonlarda 
gorevli personelin, gorev ba~vuru/onay surelj:lerinde MEBBIS modulu Smav i~lemleri altmda 
bulunan ilgili modullerde, Yonergede belirtilen gorevlerini okuyup bilgilendiklerine dair 
"Okudum ve Bilgilendim" ~eklinde bir onay kutusunun alj:Ilarak duyurulmasl, smavlara 
katllacak adaylar ilj:in duzenlenen smav giri~ belgesi uzerinde bulunan apklama alanlanna 
"Adaylar smav binasma silah ve kesici alet ile giremez. Smav protokolu veya 
kllavuzunda aksine bir hukum olmadlk~a aday, kullamml doktor raporu ile belirlenen 

Emniyet Mah.Milas Sok No:21 Be~ev1er / ANKARA Aynntth bi1giir;in: Z.OGRETMEN ;;ef 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312)413 3270 
e-posta: zogretmen@meb.gov.tr Faks: (0312) 296 94 88 

Bu evrak gilvenli eJektronik irnza ile irnzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden 4d73-4841-356a-8fd7-af44 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.rneb.gov.tr


hasta veya engellilere ait cihazlar hari~ smava; ~anta, cep telefonn, saat, kablosnz 
ileti$im saglayan cihazlar ve kulaklIk, kolye, kiipe, bilezik, yiiziik, bro~ ve benzeri 
e$yalar ile her tiirlii elektronik ve/veya mekanik cihazlar, defter, kitap, sozliik, hesap 
cetveli, hesap makinesi gibi ara~larla giremez. Bu ~ekilde smava girmi~ adaylarm 
smavlan ge~ersiz sayIllr." ifadelerinin eklenmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. 

D09.Dr. Bayram C;ETiN 
Genel Miidfu V. 

Dagltlm 
Geregi: 
Hayat Boyu Ogrenme Genel Mudurliigiine 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mudfulugune 

Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgma 

Emniyet Mah.Milas Sok No:21 Be~ev1er / ANKARA Ayrmtill bilgii,.in: Z.OORETMEN $ef 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312)4133270 
e-posta: zogretmen@meb.gov.tr Faks: (0312) 296 9488 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~hr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 4d73-4841-356a-8fd7 -af44 kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr

