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ilimizde faaliyet gosteren ilkokul 4.smlf Be ortaokullann 5,6,7,8. smlflannda ogrenim 
gormekte olan ogrencilerin b~ dilzeylerinin ol~illmesi ve egitim-ogretimde verimlilik di1zeylerinin 
arttmlmasl amaclyla 2016-2017 ogretim ydmm birinci doneminde 2 (iki) ve ikinci kanaat donemi 
i~inde 2 (iki) olmak ilzere Ba§an Degerlendirme Smavlan yapllmasl dU~Unillmektedir. 

Soz konusu smav a§aglda belirtilen temel ilkeler ~er~evesinde yUrUtillecektir. 

I. 	 Smava; ilirnizde mevcut ti1m resmi-ozel, ilkokul 4.Slfilf ile ortaokul 5,6,7, ve 8. slfilflarda 
ogrenim gormekte olan ogrenciler girecektir. 

2. 	 Yilldenici firma 2016-2017 ogretim yllmda Tfukiye genelinde en az 5 ilde sozle~me 
imzalaml~ olmahdu. 

3. 	 Sorular yeni mufredata gore hazrrianmah ve 2016 Yill TEOG smav sistemine uygun, a~lk 
anla§lhr ve tek cevap se~enegi olan objektif bir ~ekilde hazrrlanacak ve her bir som i~in 
ortaokul ogrencilerinde 4 se~nek cevap olarak belirlenecektir. Aynca 4,5 ve 6.smlflar i~in 90 
som, 7.smlflar i~in 100 som ve 8.slmflar i~in ise iki kitap~tk halinde (60+60) 120 som olacak 
~ekilde yazllacaktu. 

4. 	 Sorular (A) ve (B) olmak i1zere en az iki ayn som kita~lgl olarak A-4 ebadmda, birinci 
hamur kaglda basIlacak her bir ogrenci i~in bir tane de optik cevap formu temin edilecektir. 
Som kitap~tklanmn dl~ on kapagmda Mu~ Valiligi'nin logosu ve smava ili~kin ~lklamalar 
yer alacak; kapakta 80m saYIsl, smavm sfuesi, kita~lk tiirii ve cevaplama yontemine ili~kin 
~tklama yapdacaktrr. Yanll~lann dogru saYlslfil d~fuecegi a~tklanmalldu. 

5. 	 Uygulanacak smavlarda 3 (D~) yanll~ som ~lkmasl halinde sozle~me tek tarafll olarak 
feshedilebilecektir ve smaVl yapan yUklenici firmaya Odeme yapllmayacaktrr. (Baskl hatasl 
olmasl halinde odeme yaptlmayacaktu.) 

6. 	 Som kitap~tklan ve optik cevap formlan yUklenici tarafmdan smavdan en ge~ 3 gun once 
smavm uygttlanacagl okulun bag11 oldugu i1 Milli Egitim Mudfulugline ve ilgili il~e milli 
egitim mudfuliigooe, yUklenici firmaya taraftmlZCa bildirilen ogrenci saytlan dogruItusunda 
eksiksiz okullar ve smlflar bazmda tasnif edilmi~ olarak agz. kapall kutular halinde yerinde 
teslim edilecek; smaVln uygttlanmasl bittigi gUn i~inde de degerlendirilmek ilzere il ve il~e 
Milli Egitim MudfulUklerinden aym usulde yUklenici tarafmdan yerinde geri almacakttr. 
Teslim etme ve geri teslim alma i~leri gUnUn mesai saatleri i~inde yapllacaktu. Sorulann 
Smav YfuUtme Kuruluna Teslim ve geri don~Une kadar ti1m masraflar ilgili firmaya aittir. 

7. 	 Okul ve slmf bazmda her hangi bir nedenle eksik som kita~lgl ~tkma ihtimaline kar~l yeterli 
miktarda yedek 80m kitap~lgt ve optiklerinin il ve il~e milli egitim mudfulugooe slmflar 
bazmda tasnif edilerek agz. kapall yedek kutu halinde ayn sfue~te teslim edilmesi. 



8. 	 Smava ait eevap ktigttlanmn degerlendirilmesi ve sonuylann tl Milli Egitim Mtidilrltiklerine 
teslimi fmnaya tesliminden itibaren en ge~ 1 0 (on) gUn i~inde tamamlanml~ olaeak ve bu 
sonw;; ogrenci adma dilzenlenen smav sonu~ karnesi ile toplu isim listesi halinde ilgililere 
teslim edilecek ve aynea internetten de 7 (yedi) gUn i~inde yaymlanacaktrr. internet hizmeti 
yUkleniei firma tarafmdan saglanaeaktIr. 

9. 	 Smav sonu~ kamesinde ogreneinin verdigi eevaplar analiz edilecek; dogru, yanh~ saYISl 
belirtileeek ve smavlann degerlendirilmesi sonueunda; 

a) 	 ilkokul ve ortaokullar i~in Konu analizli, eksik hedef doktimlti, ders ve puan 
ortalamalan matrisli ogrenci karnesi 

b) 	 Puan SlraIl ogrenei listeleri 

e) 	 Konu analizli ~ube karneleri 

d) 	 Konu analizli okul kameleri 

e) 	 Her okul i~in I adet it ve Tiirkiye geneli kurum slra1amalan, derece listeleri, okul 
sonu~ belgeleri, puan ortalamalart grafigi, ham puan ortalamalan grafigi, ogrenci 
saytlan grafigini i~eriginde okullann alabilecegi ~ekilde internete verilmesini, 

10. Sorular, a~tk anl~lhr bir dil ve ifade ile yaztlaeak; hi~bir yanll~ anlamaya, tartl~ya veya 
tereddtide yol a~mayacak tarzda olaeaktrr. ilk smavda kullamlacak sorular istekli ftnnalar 
tarafmdan komisyonumuzca ineelenmek ilzere tarafinuza gonderileeektir. 

11. Smavm degerlendirilmesinde il~eler ve il genelinde smava giren ogrenci saylSI ve b~an 
grafigi, genel puan ortalamasma gore il~, okul, ~ube srralamalan listesi ve il~ saYISI ve 11 
Milli Egitim Mtidilrltigtine 6 adet olmak ilzere ~ogaltlhp kita~tk haline getirilerek il Milli 
Egitim Mtidilrltiklerine teslim edileeektir. 

12. Sorulann ve cevap ktigltlannm il~ Milli Egitim Mtidilrltiklerine teslim edilmesi ve geri 
teslim almmasmda ki~tk ve optik formlannm ytrtllmasl, km~masl, buru~masmi onleyici 
tedbirleri ilgili firma alacak ve gtivenli, kaliteli muhafaza edici torba veya mukavva kutu 
kullanIlacaktlr. 

13. Smava 	 girecek ogrenci saYlslrun %10 oranmda yoksul ve fakir ogrenciden tieret 
ahnmayacaktIr. 

14. Smava girecek ogrenci saYISl, il~eler, okullar ve struflar bazmda il Milli Egitim Mtidilrltigu 
tarafmdan ytikleniciye smav tarihinden 20 gUn once bildirilecektir. 

15. Verileeek teklif mektuplanna ytikleniei firma; kendisini ve bu konuda verdigi hizmetlerini 
tamtan bro~ilr, dosya, doktiman, referans ve i~ bitirmelerini ekleyeeektir. 

16. Teklif mektuplannm degerlendirilmesi sonunda uygun gortilen ytikleniei ile aynca sozle~me 
yapdacaktIr. 

17. Smav ticretinin ytikleniciye odenme ~kli; smav oncesi hazrrhklanru ve smavm 
uygulanmastru kapsayan taahhtitlerini yerine getirmesini mtiteakiben 5 (be~) gUn i~erisinde 
%50' si; Smav sonuylannm degerlendirilmesi, ogrenci smav sonu~ belgeleri (kame), smav 
degerlendirme kita~tklann teslimini mtiteakiben 5 (be~) gUn i~erisinde de geri kalan bedel 
ytikleniciye Odenecektir. ytikleniciden kaynaklanan hatalardan dolaYl smav iptal edilir veya 
yapllamaz ise ytikleniciye hi~bir odeme yapllmaz. 



18. il , il~e ve okul kurum kodlanm gosterir liste okul paketlerine konulacak ve aynca bir ornegi 
it Milli Egitim Miidililiigfule verilecektir. 

19. Yukanda belirtilen ~eryevede yerine getirilmesi onerilen soz konusu B~an De~erlendirme 
Smavmm 1 (Bir) o~enci i~in bedelinin kay TL (KDV dAhll) olabilece~ine ili~kin teklifinizin 
ki~i veya firma yetkilisi tarafmdan imzalamp k~e basdd:tktan sonra elden veya posta ile en 
gey 07.10.2016 giinii mesai bitimine kadar istenilen ilgili evraklarla birlikte Miidurlu~iiz 
Temel E~itim Subesine teslim edilecek ~kilde gonderilmesini rica ederim. 

20. Belirtilen tarihten sonra teklifler kabul edilmeyecektir. 

20.YUklenici firma smav gereklerini yerine getirmedigi takdirde bankaya teminat olarak yatIrdl~l 
toplam iicretini kaybetmi~ saydacaktrr. 

21.Teminat olarak yUklenici firma M~Milli E~tim Miidililii~ Banka Hesabma 5.000 (be~bin) 
TL. Teminat yatrracaktrr. 

22. iIgili Firma tUm slnavlarm eksiksiz yapllmasl sonucunda bankadaki temi1}!! geri odenecektir. 
23. Yanh~ soru ve cevaplar tUm o~nciler i~in do~ kabul edilecektir. 0.(b.1120 16 

Not: ilkokul 4.slruf ve Ortaokul 5,6,7 ve 8.smdlann anla~malan ayn yapIlacaAlndan verilecek 
tekliflerin bu dotrultuda yapIlmasl; 

. . AT TELEFONU: 05324309021 Ali CELiK Temel Egitim Sube Miidiirii. 
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Sefik ELCt 

:m~ _~Jrtaokulu Miid. Haskoy Alparslan Ort. Mud. 
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