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2016~2017 Ogretim Ylh ortak smavlan; 1. Donem 23~24 KasIn12016, 2. Dl)nem ise 
26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapllacaktlr. 

8'inci Slmf Ogrencilerinin katllacagl ortak smavlar; her guni-rin bir oturumda ~ ders 
yazdi smavi olmak mere iki gunde uygulanacaktlf. Yurt i-ri ve yurt dl~mdaki sma... 
merkezlerinde. her bir ders yazdI smaVl Turkiye saati He 09.00, 10.10 ve 11.20'de ba~layacak 
ve aym anda tamamlanacaktJr. 

Ortak smavlara mazeretleri nedeniyle katllamayan oglenciler J. D{)nem 17-18 Araltk 
2016, 2. Donem ise 20-21 MaYls 2017 tarihlerinde Bakanhkc;:a belirlenen smav 
merkezlerinde mazeret smavlanna almacaktlr. 

Valiliklerce, 2016-2017 ogretim )ill! ortak smavlannlll, stnav oncesi hazlrbklarmda ve 
smav uygulama sUreylerinde gerekli tedbirlerin ahl1maSI onem arz etmektedir. 

Bu scbeple; 

A-Valilikler tarafJl1dan: 
1. Smav ol1cesi. smavln uyguiamnasl vc sJI1av somas I a:;;amalarda btllvenlik 

onlemlerinin almmasl i~in, emniyet gorevlHeri ile gerekli tcdbirler almacakttr. 
2. Smav evrakmm saklanacagl saklama odalarmm gUvenliginin saglanmasl, evraklll 

muhafazasl sUres.ince saklama odasmm bulundugu binamn ~evresi, giri;;leri ve kaplsmm 
kontrol altmda tutulmaSI nabet uygulamasJ He saglanacaktIr. 

3. Smav evrakml ta~lyan nakil aracmm kendi bOlgelerinde gUvenli ~ekilde park 
edilmesi ic;:in gerekli tcdbirler almacakttr. 

4. Smav evrakmJl1 saklama mcrkczlerinden, smav yapllacak okullara sevkiyatl ve geri 
doni.i~G esnasmda ~ehir i<;i smav cvrakl nakil gorevlisi ile birlikte emniyet gorevlilerinin de 
bulunmasl saglanacaktlr. 

5. Smav yapllacak okul binalarma ait olabilecek degi~ikliklere iIi~kin gerekli tedbirler 
almacak, bu dUTUm resmi yazl ile C)j~me, Degerlendirmc ve Smav Hizmellcri Gene I 
MUdilrlilgUne bildirilecektir. 

6. Smav yapllacak okullara, milIi egitim mUdUr yardlmClSt, ~ube mtiduril veya uygun 
garUlen maarif mi1fettj~lerinden bir ki~it bina smav sorumlusu olarak gorevlendiriJecektir. 
Bina smav sorumlulan tarafmdan gorevli olduklan binalarda S1l1avm usulUne uygul1 olarak 
gerc;:ekle~mesi i'tin gerekLi tedbirler ahnarak, smavdan soma hazlrlanacak raporlar bolge slI1av 
ytlrUtme komisyonul1a iletilecektir. AYrIca, bOlge smav yUrtitme komisyonu tarafmdan 
incelenen raporlarda mevzuata uygun olmayan uygulamalar var ise rapor/raporJar 
odsgm _sgydb@meh.gov.tr e~posta adresine gonderilecektir. 
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7. Smav salonlanna ogretmen gorev]endirilmesi yapIlrrkcn, ogretmenlerin g{)rev 
yaptlklan okuJlar dl~mda ve yaz!llsl yapdacak derslerden farkh bfan~ta gorevlendirilmclerine 
dik:kat edilecektir. 

8. Ortak smavlann yapildlgl gilnlerde, smavlarm uygulandlgl okulda ders 
yapllmayacaktlr. Ancak, ortak smavlarda gorevli olmayan 0 okulun ogretmenleri de (0 gun 
dersi olan) smavlarm yaplldlgl gUn en ge~ saat OS.30·da kendi okuJlarlllda ha:nr 
bulunacaklardlf. Smav ba~lad!ktan sonra gikevine ihtiya~ duyulmayan ogretmenler okuldan 
ay nlacaklardtf. 

9. Ozel durumlan ncdeniylc (hina degi~ikligi vb.) kendi okllilannda smava gircmeyen 
ve smava girebilmcleri i~in biltOn ogrencileri hir ba~ka okula yerlet;;tirilen oklll 
idarecilerinden en az hirinin bu smavm ger~ekle~tirilecegi okulda, bina smav komisyonunda 
gorevlendirilmesine dikkat edilecektir. Bu ogrencilerj~in onceden basllml~ smav evrakl 
ge~erlj olacakttr. 

10. Ozel okullarda yapiiacak smavlar i~in Bakanhglmlzm kadrolu ogretmenlerinin bina 
smav komisyonu, salon ba~kanJ, gozetmen olarak gorevIendirilmeleri ve smfiV yapllan ozel 
okulun yoneticilerinden de en az iki idarecinin de bina smav komisyonllna yardlmcl olacak 
§ekilde binada bulunmasl saglanacaktlr. 

11. Smavlarm saghkIJ olarak yiirilttilebilmesi i9in gerekli toplanttlann yapllmasl 
saglanacaktlr. 

12. A~aglda durumlan bclirtilel1; 
a) Naklen yer degi~ikligi ve benzeri hallere bagh zorunlu ikamet degi~tiren. ba~ka il ve 

il~elerdekj okullara nakil olan vt:lveya ailesi lawn i~lj:isi olarak yalt;;an ogrenciler. 
b) Rehberlik Aru~tlrma Merkezleri (RAM) tarafmdan sisteme i~lellemcyen smavda ozcl 

hizmet almasl gereken ogrenciler, 
c) Cezaevlerinde tutuklu/hiiktimlO bulunan 8. smlfogrencikri. 
9) Yurt dl~mda ve KlIzey Klbns TUrk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanhglmlza bagh 

olmayan okullarda ogrenim goren, TOrkiye Cumhuriyeti BUYOkell(i1igi! Konsolosluklan 
araclitglyla, 5/3/2004 tarihli vo 25393 sayth Resmi Gazete' de yaYJllllanan "MEB Denklik 
Yonetmeligi" esas almarak ogrenim bclgesi kontrol edilen ogrencilcJ"den, Tiirkiye'dekj 8'inci 
simfseviyesine denk simfia ogrenim goren ve smava girme talebinde bulunanlar, 

d) Smava girme hakkl elde etmi$ A91k Ogretim Ortaokuluogrencilcrinden smava girme 
talebinde bu\unan ogrenciler 

ve Valiliklercc yapllacak degerlendinne sonllclindu bunlardan smava almmalan uygun 
gorillen ogrenciler bulunduklan il/i1celerin smav merkezlerinde yedek salonda, evcie, 
hastanede veya cezaevinde gerekli tedbirlcr almmak suretiyle smava aLmacaktlr. 

13. AY111 bina ve aym bah~ede egitim veron okllllarda yt1pdacak ortak sma\' 
uygulamasmda, ogrencilerin slllavda dikkatlerinin dagtlmamasl ve slIlavm sorunsuz 
tamamlanabilmesi i~in gerekli her tOrlU tedbir ahnacaktlr. 

14. Her bir ders yazdi smavmda yerle~tirmelcr, her siraya I (bir) ogrenci oturacak ve 
smav salonlan (smItlan) yirmi ogrenci o)acak ~ekilde yaplh11l~ur. Ancak, slOav salonlanna 
yirmi Slranm slgmadlgl Qzei ya da dcvlet okullanmn buJundugu smav mCl'kezlerinde, iki 
farkh salon planlamasl ve yeni planlamaya gore yeteri kadar ogretmenin gorevlendirilmesi 
saglanacakttr. Ogrencilerin smav evrakl aym smav gilvenlik po~etine konularak bina smav 
komisyonuna teslim edilecektir. 
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15. (hel egitim merkeziiuygulama okullan ve bu okullarm programml uygulayan ozel 
egitim smlflarmda ogrenimlerini siirdiiren orta veya aglr zihinsel cngelli ogrencilcr ile aglr 
otistik (jgrenciler ortak smavlardan muaf tutulacaktJr. Ogrcncilerin ll1uajlyetlcri c-Okul 
sistemine i~lenecektir. Bu durumda olan {)grenciJerin ortak smav yazlhlan iyin ycrle~tirmeleri 
yap"nll~ olsa dahi bolge sll1av yilrUtme komisyon karan ile smava almmayacaktlL Bu durum 
ile ilgiJi diizenlenen tutanaklar ve muafiyet raporlan smav evrakl ile birlikte gonderilecektir. 

B- Okul rniidiirlukleri tarafindan: 
L Smav gunUndcn once smav glivenlik kutu/yantalanm teslim alan bina smav 

komisyonunca, slI1av tamamlanmcaya kadar ge9cn sUre h;crisinde her tiirlii guvenlik 
tedbirlerinin ahnmas.I saglanacak ve btl a~amalar tutanakla bclgelendirileccktir. 

2. Smavlarla ilgili olarak veli, ogrenci vc ogretmenlcrc s1I1avda dikkat edilmesi gereken 
hususlar hakkmda gerekli bilgilendirilmeler yapllacaktlr. 

3. Sl11ava ait ogrenci yoklama listeleri e-Okul sisteminden almarak, ogrencilerin 
gorebilecekleri yerde ilan edilecektir. 

4. Smav yapllacak olan salonlarda egitime yardlfficl materyal bulunmasl durun1unda. 
smav gOnlerinde bu materyallerin goruhnemesi h;in gerckli her tUrIn tedhir ahnacakttr. 

5. Salonlara yerle~tirmenin 7"amanmda yapllabilmesi irrin ogrenciler, ilk ders yazlll 
smavi i'rin saat 08.30'dan itibaren ogrcnci yoklama Iistelerinde belirtiicn salon lara al1113caktlr. 

6. Smav sUresince gorevliler haricindeki ki:?ilerin smav salonlarmm bulundugu binalara 
girmelerine izin verilmcyecektir. 

7. Her dersin SlIlav evrakl ayn ayn po~etlenmi~ ve po~etlerin uzcrindeki etikctle 
bunlarm ait oldugu ders belirtilmi~tir. Her sinav i~ill 0 derse ait smav giivcnlik po~eti silresi 
i~erisinde a91hp kapatJlacaktlr. Farkh ders yazlh smavma ait smav evrakmm bulundugu smav 
glivenlik po~etlerinin kendi dersi haricinde a~J1marnasma ozellikle dikkat editecektir. 

8. Her dersin yazdi smavi ba~ladlktan soma, ilk 15 dakika iC(inde gelen ogrenciJer 
smava almacak, bu ogrencilere ek sure verilmeyecektir. 

9. Okullarda ernniyct gorevlileri taratindan Ust aramasl yapllmayacak; ancak smav 
gilvenlik kutll/~antalarmm a~llmasl ve kapatJlmasma kadar ge"en sure i~inde her binada 
I (hir) kolluk personeli bulunacakhr. 

to. Smav oocesi ve smav esnasmda salon g{)revlilerinc, Slllava giren ()grenciJerin 
kitap((lk tilrlerini cevapluigldma dogru kodladJldanl1l kontrol etrneleri ve kitap/?lk turlerini 
ogrenci yoklama listesine dogru ve eksiksiz olarak kodJamalan hususu bildirilecektir. 

11. Mazeretlerini smavlardan once bildiren vc smav gUnil mazeretli/mazeretsiz oJarak 
ortak smavlara girmeycn ve yedek salonda smavlara giren ()grencilerin bilgilcri. smavlann 
yaptldlgl gun her bir ders yazdi smavmdan soma veya son ders yazlit smavmm ardl11dan 
e-Okul sistemine i~lenecektir. 

Ayrtca. mazeret smavma katllrnaSl uygun g{)rGlcn ogrel1cilerin bilgileri de e-Okul 
sisteminc 5 (bc~) i~ gUIlU ic;:erisinde girilecektir. 

12. Yedek salonda S111ava aIlIlan ogrcncilerin cevap kagltiannda ogrenci bilgileri 
kodlanmadan bo~ olarak gonderilecegi ic;:in bll bilgilerin ogrenci taratindan tam ve eksiksiz 
olarak kodianmasl saglanacaktlr. Yedek salon smav evrakl, ycdek salonda smava girecek 
aday yoksa aC;:IJrnayacaktlr. Yedek smav evrakl ku\lanilmasl halinde gCl"ekc;:csi belirtilmek 
suretiyle belgelendirilecektir. Aynca, ycdek salonda l)grenci slllava almml~ ise sll1ava ulman 
ogrencinin kimlik fotokopisi smav evrakt ile birlikte gonderilecektir. 

13. Smavda kullamlan soru kitapC;:lklan Bakanltga geri gonderilrneyecektir. SmavlI1 
ikinci gUn oturumu tamamlandlktan sonraki gUn, isteyen ogrenciJere soru kitap91klan 
verilecektir. Ahnmayan soru kitapC;:lklan milli egitim mlidOrHlkleri tarafmdan 
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degerlendirilecektir. 

C-Salon gorevlileri tarafindan: 

1. ()grenciler, kullamml doktor raporu He belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar 
bari9 s1I1ava: ders dokUmam. besap cetvelL hesap makinasl, ~anta, cep telefonu, saat 
kablosuz i1eti~im saglayan cihazlar ve kulakllk, kolye, kGpc, bilezik. yuzilk. bro~ ve bcnzeri 
e~yalar ile her tUrlu eJektronik ve/veya mekanik cibazlada al tnmayacaklardlr. 

2. Her dcrsin yazdI smavi ba~ladlktan soma ilk 15 dakika i~inde gelcn ogrenciler slI1ava 
ahnacak ve bu ogrencilere ek sUre verilmeyecektir. 

3.0grenciler. clers yazdi SlnaVl ba~ladlktan sonra ilk 20 dakika smav salonunclan 
~lkl11ayacak (saghk durumu nedcni hariy), bu sUre tamamlandlktan soma talep eden 
ogrencinin smav salonundan ~Ikmasma .izin vedlecektir. 

4.Her dersin yazlll stnavmm ilk 15 dakikasl lamamlandlktan soma girllleyen 
ogrencilcrin 6grenci yoklullla listesi ve cevap kagldll1daki "S[NAVA GiRMEDj" bolGmO 
ku~un kalcmie kodlanacakttr. 

5.Kopya ryckmcye te~ebbUs eden egrenei uyanlacak, kopya 9cktigi belirienen 
ogrcncinin ccvap kagldl almarak dl~an ~Ikanlacak vc ogrenci YOklama listesinde bulunan 
"tutanak" b6Jijrnilne durum i~lenecektir. Bu ogrencinin ilk 20 dakika sOresince smav 
binasmdan aynlmasma izin verilmeyeccktir. 

6.Smav esnasmda ogrencilerin cevap kagltlanOl diger ogrencilerin g6remeyecegi 
~ekilde onlerinde bulundurrnalan saglanacak ve ogrenci yoklama listesi iyindeki "salon 
oturma dtizen," alam dogru vc cksiksiz doldurulacaktlr. 

7. Cevap kagldmda ogrencinin imzaslnm olup olrnadlgl ve kitap91k tlirunun dogru 
kodlamp kodlanmadlgl kontrol edilecek ve kodlarnayan ogrenci lIyanlacaktlr. 

8. Smavda ozel hizmet aimasl gereken egrenciler hari9 ders yazdi smavi tamamlanana 
kadar slnifta en az iki ogrencinin kalmas! saglanacak ve her ders yazdi slnavmm 
tamamlanmasma 5 dakika kala biybir ogrenci slniftan ~lkanl\11ayacakur. 

9. Ogrenciye ait cevap kJigldmdaki, salon ba~kam ve gozetlllcnin kontrol ettigine dair 
hOlUm, salon ba~kant ve gozetmen tarafmdan silinmez kalem i1e imzalanacaktlr. 

10. Smav suresi bitiminde smav durdurulacak, cevap kiigltlafl ogrencilerden aluup 
og.renci yoklama Hstesi ile kar~lla~tlf]lacak ve eksik alup olmadlgl ya da zarar g6r!lp 
gormedigi kontrol ediJecektir. Smav eVrakll1l tesUm eden ogrenciye, ogrenci yoklama lislcsi 
sllinmez kalem ile imzalattmlacak11r. Smav salonunda tulanak dUzcnlenrnj~ ise ogrenci 
yoklama Iistesi ilzerinde "'BlI Salon j~in Tutanak Tutulmll$tur" alam kodlanacakur. 

11. Yedek smav evrakl He smava alman tigrencilerin cevap kagltlarmda ogrenci 
bilgileri yer almayacagmdan~ ogrenciler bilgilcrini cevap kagldma dogru ve eksiksiz olarak 
kodlayacaklar ve bll husus salon gorcvlileri tarafmdan kontrol edilccektir. 

12. Cevap kdgnlan. ogrenci yoklama listesi, dOzenlenen tutanaklar ve benzeri smav 
cvrakl smav gUvenlik po~etine konulup agzl kapatJlarak bina smav komisyonuna imza 
kar~J!lglllda teslim edilecektir. 

lJ. Salonda gazete, kilap vb. okunrnayacak, 6grencilerin dikkatini dagltacak ~ckilde vc 
gerekmedik~e konu~ulmayacaktlr. Smav siiresince smav salol1u terk edilmeyecek, gUrultti 
~Ikaracak nitelikte ayakkabl giyilrneyecek ve cep telef<lIlu glbi cihazlarla sl11av salonuna 
geIinmeyecektir. 

D- Slllavda tedbir aimmasl gercken i.igrencilerle ilgili dikkat edilecck hllsuslar: 
I. SlI1avda ozel hizmet almasl gerekebilecek ogrencilere veriiecek destek ve hizmetler 

19m w\vw.rneb.gov.tr internet adresinde yaYlrnlanan Ortak Smavlar c-Kllavuzullull 7. 
maddesinde yer alan talimatlara uygun hareket edilecektir. 

Emniyet Mall. MilasSok: No; 21 Tekllikokltllar/ANKARA Ayrmllh bilgi i,:in: H. VURAl.AJgn 
Elckl.ronik A11,: www.lIlcb.gov. Tel: (0312) 4133263 
c-POSln: odsgnu;ymmrdb@meb.g,ov.tr Fuks: (03 J2) 2130147 

Bu enak gOvenli elektnmik imza ill' Im7.alamll1~tlr http://evraks(ll'glilTIcog,wlr adrcsinden 8a97-eecc-33f3-a985-cfb2 kodu ile leyi! edtkbilir. 

http://evraks(ll'glilTIcog,wlr
mailto:odsgnu;ymmrdb@meb.g,ov.tr
http:www.lIlcb.gov


2. Smavlarda engelli ()grencilerin sorun ya~amamalan h;:in, il/ilryclcrde milll egitim 
mUdOrUlkleri ve Rehberlik Ara~tlrma Merkezi (RAM) mudUrlUklerince her tUrlO tedbir 
almacaktlr. 

3. Smavlarda engelli ogrencilere okuyucu ve kodlaYlcl hizmeti verecek ()grctmenlerin, 
yabancl dil ve matematik dili okumaYI bilenler arasmdan ve ogrencinin engeli goz onunde 
bulundurularak se)ilmesine dikkat edilecektir. 

4. Ogrencilerin engelleri sebebiyle surekli kullandtklan arru;-gere~, cihaz ve ilat; varsa 
kendilcrinin getirmelcri kaydlyla smavda kullanmalanna izin verilecektir. 

5. i~itmc engelliler okullannda ogrencilerin smavda herhangi bir olumsuzluk 
yru;amamalan it;in i~aret dili bilen ogretmenler gOl'cvlendirilecektir. Ancak bu ogretmenlerin 
yaztll smavt yapt/aeak ders bran~mdan olmumalanna dikkat edilecektir. 

Ogrencilerimizi ve ailelerini yakllldan ilgiJendiren bu smavlarm hcrhangi bir aksaklIga 
meydan verilmeden tamamianmasl iI;in 2016-2017 Ortak Smavlar e-Ktlavuzu dogrultusunda 
i~ ve i~lemlerin yaptlmasl hususunda 

Bilgilerinizi ve gcregini onemle rica ederim. 

YusufTEKiN 
Bakan a. 
Miistc$ar 

Emniyet Mall. Milas Sok: Np; 21 Tcknjkokullar!ANKARA A':"rtJltlli hilgi i~:if1: H VURAL.()gr! 
Elektronik Ag: www.meb.gov, Tel: (031~) 4133263 
<:-jX'sta: odsgm, symmrdM!:meb.gov.i1' Fuh.::: (0312) 2130147 

Bu ~Hak guvenli elektmnik 11ll2.a ile imzulafl/lll$tlr. i1ttp:;/evfuksorgu,meb,g\l\'.lr ndrcsindcn 8a97-eecc-33f3-a985-cfb2 k,)dn ile leyi! cdildlilir 

http:i1ttp:;/evfuksorgu,meb,g\l\'.lr

