
I ADAYLIK KALDIRMA YAZILI SINAVINDA DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR I 

Smavm Adl: Adayllk Kaldlrma YazdI SlnavI 
Smav Merkezleri: 81 il Merkezi 
Smav Tarihi ve Saati: 09 Arallk 2018 Pazar, saat: J0.00 
Smava Giri~: Adaylar Slnava. slnav giri~ belgesi ve ge<;:erli kimlik belgelerinden birisi (T.e. 

kimlik nurnarasl yer alan nLifus cLizdanl, sLirLicLi belgesi veya ge<;erlik sLiresi devarn eden 

pasaport) ile gireceklerdir. Bu belgeleri yanlnda olmayan adaylar slnava almmayacaktlL 

Smav giri~ belgeleri toplanmayacaktlr. 

Smavda soru kitap«;lklan toplanarak diger smav evrakl ile birJikte smav giivenlik 

po~etine konulacaktlr. 

Engelli Adaylarla ilgili Duyuru: 
., Okuyucu kodlaYlcl hizmeti alan aday/adaylar tek ki~ilik salona yerle~tirilmi~ olup 

15 dakika ek sure verilecektir. 
., Engelli adayJar, engelleri ile i1gili siirekli ku\landlkJan ua-;-gere-; ve cihazlan 

kenuilerinin getirmesi kaydlyla smavua kullanabilecektir. 
, Auaym sagllk raporu uogrultusunua; Tip 1 diyabet (~eker hastasl) hastallgl olan 

auayJarm yanlannua kutu meyve suyu veya paket i-;indeki karbonhidrat i-;eren glualan 
bulunuurmalanna ve hipoglisemi (ani kan ~ekeri dii~mesi) durumunua bunlan tiiketmelerine 
ve kan ~ekeri ol-;iim cihazl ile kan ~ekerini ol-;melerine izin verilecektir. Aynca bu adaylann 
hiperglisemi (ani kan ~ekeri yiikselmesi) durumunua olu~abilecek yogun tuvalet ihtiyacmm 
salon gozetmeninin e~liginde giderilebilmesi i-;in izin verilecektir. 

SINAVA AiT BiLGiLER 

Adayllk Kaldlrma Yazlll Smavi 

Smav Adl 
Soru 

SaYlsl 

Smav 

Merkezi 

Smav Saati 

ve Siiresi 

Soru 

Kitap«;lk 

Tu ru 

Cevap 

Se«;cnek 

SaYlsl 

Adayllk Kaldlrma Yazdi 
Sinavi 

100 81 il Merkezi 
Saat: 10.00 

SLire : 120 dk. 
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SINAV GOREVLiLERiNiN DiKKATiNE 

09/12/2016 Tarih 29913 Resmi Gazete' de yaYlmlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 saylh 
Milli Egitim. Bakanhgmm Te~kilat Ve Gorevleri Hakkmda Kanun Hiikmiinde 
Kararname lie Bazi Kanun Ve Kanun Hiikmiinde Kararnamelerde Degi~iklik 
Yapllmasma Dair Kanunun 12. Maddesi 2. Flkrasl geregince smav uygulamalan 
kapsammdaki fiilleri i~leyen gorevli ya da adaylara, i~ledigi fiilin tiiriine gore cezai 
miieyyideler getirilmi~tir. 

-"'iifm dizdunh.lllni def!i~tirmek hrin ~i.ifus :\liidlirliildcrint: b;t~\'urll yapan H' niilu" 
di.ldanlan I\iifus \Iijdiirltiklel'incl' ulman ada) lar, ~iihl\ \liidiil'liildt'rinct' Il'lI!liIcl'ilH' 

'l'rilt'n forogr"nl H illlz»h H~a miihiirlii ge\'ic.:i lomlik helgesi! kimlik kal"1 ."Ier bl'lge~1 
ill.: !'.lI1a\ a aimahllcccktir. 

Smav giivenlik po~etlerinin a~llmasl ve karatJlmasl 7. ve 8. sayfada yer alan 

talimatlara gOl'e yapJlacaktlr !!! 

GENEL HUSUSLAR 

I. Bina SlI1av Komi!lyonunull Yapacagl i>'/er ve Dikkal Edecegi Hums/ar: 

, Bina sinav komisyonu ba~kanl. bolge sinav yUrUtme komisyonunun sinavia ilgili yapacagl 

toplantlya katdlr. 

- Toplantlda gorU~Ulen hususlar ve allnan kararlara gore okulda slnav planlamasll1l ve 

organlzasyonunu yapar. 

- Salon gorevlilerinin sinav salonlanna cep telefonu ile girmeleri yasaktlr, salon gorevJilerinin 

cep telefonu ve benzeri ileti~im ara<;:lan ile slnav salonlal'lna girmesini engeller. Smav 

oncesinde yapdacak toplantdarda bu hususu ozellikle belirtir. 

- Slnava girecek adaylann salon yoklama listelerini Bolge Smav YLirLitme KOll1isyonllndan 

alarak. slnavdan en az 2 (iki) gUn once adaylann gorebilecekleri uygun bir yerde ilan eder. 

-I (bir) noJu salon zemin kattan ba~lamak suretiyle sinav salonlarlnln ve I (bir) nolu SlraYI 

ogretmen ll1aSaSlnln onUnden ba~latarak S kurall geregince kaplya dogru devam eden slnav 

slralannm slnavdan J (bir) gUn once hazlr durull1a gelll1esini saglar ve sinav sUresince salonlarl 

kontro I eder. 

- Salon gorevlileri ile slnav ba~lamadan en az bir saat once toplantl yapar, gorev ve 

sorull1luluklal'lnl a<;:lklar. Toplantlya katdll1ayan salon gorevlisinin yel'lne yedek 

gozetmenlerden goreviendirllle yapar. 

*Yedek gozetll1enin gorev leri ~un lard Ir: 

I) Smav salonllndaki gorevliler i Ie bina sinav komisyonu araslndaki irtibatl saglar. 

2) Saglil< nedeni ile tuvalet ihtiyaci olan adaylara refakat eder. (Sagllk kurulu raporu ibraz 

edilecektir.) 

3) Slnav gorevi bulunll1ayan personel ile ki~ilerin bina ve katlarda bulunma111aslnl saglar. 

,Toplantlya katilmayan. gorevine gey gelen ve/veya cep telefonu ile slnav salonuna ginnekte 
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Israr eden salon gorevl ne II vermez. Bu salon gorevlisini 

belirleyerek isyonuna bildi 

Icrini glisterir yaka nm smav sUrcsince 

Ii 

Smav slilav evrak kutulannl/yantalannl $ehir iyi smav I nakil koruma 
Ii tlltanakla teslim alit'. Sinavin ba~lamasJr1a yanm saat slilav glivenlik 

kutularml <H(IP iyindeki sinav guvenlik I sayarak eder. sorun varsa bolge slilav 
yUrUtme komisyonunun talimatlila 

listelerinin Slilav gUvenlik 

slIlav binaslila all r. 
i kontrol allr. Bu 

sinava allilmayacaktir. 
nda kullan1l111 doktor ile lirlenen hasta veya engelli ait cihazlar 

smava; yanta, cep telcfonu, saar, bi Igisayar. kamera ve i leti$im I"\p'r'l7f>r' 

ara9 ile depolama kayJt ve cihazlan, kabiosliz ileti$im 

kulakllk. kUpe, bilezik, yUzUk, bro$ ve benzeri c$yalar ile her lUrlU 
mekanik e databank sozlUk. kitap. 

, cetvel vb. araylar, ruhsatll resmi ama.,:" venne 
" 

ile giremez. Bli sillava gmnl$ 
lamaslndan itibaren ilk 15 nde smav binasma gelen 

slire 15 dakikadan sonra Sinav 
na almaz. 

- Smav ginnemesini saglar. 
- BuWn slnav sa smavm aynl saarte I ve bitmcsini saglar. 
- Smav slraslnda kye yedek smav lik klltllSlInu kesinlikle a9m3z ve sillav 
guvenlik kutusunu bina slnav komisyonunun bu yerde mllhafaza smav 

komisyonu zaruri durumlarda lik kutusu 
ayliml$ Ise nm a<,:lil$ 
adet Sinav smav Imza 
altilla aliI' ve Slnav gUvcnlik kutusuna r 

smav evraklarmm bulu smav 

giivenlik 0 salonun smav tarafmdan tutanak tutulur ve 

tutanak bina smav komisyonu tarafmdan da 
- Sillav SlraSI Inavln akl$1I11 bozlllayacak Ide salon gorevlilerini kontrol 
gerektiginde uyam, SlnaVln sorllllSUZ yaptlmasml 

- Stnavln bitim soma salon ba$kanlarl tarafll1dan 
kitap<,:lklan, salon listeleri ve varsa d 

kapatdllll$ slnav lik pO$etlerini imza kar$1I 
- Smav gUvenlik ait oJduklan 
nUll1mal1 ik kilidi ile kil $ehir 

- Bolge smav verecegi d 
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ll. Sulon Gorevlilerinin: 

A) Smllv Ba~/am(tdtln 

Smuv bU$lamudun en gei( I (bir) saut once slnav lunur ve Sinav 

SInUV komisyonu bU$kanl turafmdun laeak mutlaka Ir. 

Sulon bu~kunl. gorevli oldugu Ilk po~etini tutanakla im alJr. 

- Gozetmen gorevli oldugu salona 

- Adaylal'l; slllav giri$ belgesi ve ni kontrol ederek salona aliI'. 

Adaylur, smav giri$ belgesinde belirti SInava girer. Gerektiginde 

yetkisi salon ba~kanIna aittir. 

- Tek ki$ilik salonlarda aday slIlava gelmedi ise SHlav enaklarlIllIl bulu smav 

giivenlik pO$eti aC;llmaz, tutanak tutulur ve bu tutanak bina smav komisyonu ta 
da imzalanlr. 

lik n ve smavm ba~lamasJl1a yakla$lk 15 
a<;ar. 

ik Iklannm ve cevap kagltlannln kontrollinU yapar, 

veya fazla 0 la 

- A$agldaki ifadeyi 

"Aday, cevap In ve soru kendisine ait olup olmadlglIll kontrol eder. 

Kendisine ait olmayan smav I kesinlikle kullanmaz ve durumu salon 
bildirir. Kendisine ait smav evraklIll kullanan SlIlaVI 

dogabilecek her tiirlii yasal sorumlulugu da kabul etmi$ saYlhr." 
- Kitap<;lgln on veya bulunan a'rlklamalan yUksek ann 

sorularInJ cevaplar ve adaylarla SInav gerekmedik<;e kOnU$I1Ulz. 

- Salon aday yoklama I yazlil maya gore yerlqtirilen adaylma. ve 

alan 

I kontrol etmesini ister. 

I olan bilgilerinde hata varsa. 

hatasl varsa ya da adaylll adilla 

l1nce salon gorevlileri tarafmdan tutanak 

kimlik bilgileri salon ba~kanillm a<;1 
yazllir. 

I lizeri nde i Ime 

I~ Ulylu kur~un kalem silgi 
kullanmalanlll 

- Kullanllan kalem ile cevap yapllan 
silintive UV"'<"~UI, hatalardaki sorum 
- Adaylara, 

ta$lHnadan Ii se.;enegi bu larak 
- Adaylar cevap cevap alan I dl$lnda i~aretleme 

yapillaz. Bu alanlarda yapllan i$aretlell1elerden dolaYI cevap 
tUm sorum lui ait oldugunu sayler. 
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- Her sorunun 5 (bq) . vardlf. Bu lerden tanes! cevaptlr. 

ft i$aretlenmi$ vcya iyi silinmemi~ lann k okuyucular mrafmdan yanll~ cevap olarak 

In ni bellrtir. 

ve gC9crii kimlik be ile cevap kagldlndaki basill 

yer alan imza bi51UmOnO silin kalem ile imzalatlr. 

kitap~lklarJnl adaylara dagltll". 

- Aday tarafmdan hlzlica kontrol edi soru kilap9 veya I hatasl varsa 

bu yedegi ile degi$tirir. 

smav ba$larnadan ance saru kitap91klanmn a91 I duyurur. 
- Adaylara soru sayad ve T.e. kirnlik nLllllaraSlllI yazmalarlnl sayler. 

mUsvedde lIanabi i, slnav sonLlnda 
sarlI kitap91klan o linde stnavlanntn nl 

bildirir. 

SorLl II<. tUrU A adaylann cevap limUnUn A I. 

soru Ik tUrD B adaylann ise kitap9Ik tUrU bollimUnlin B 

nl lerini 

- SIn!:mn ba$lama ve biti$ i aday n gorebi tahtaya yazar. Sln3Vln ilk 30 
dakikasl tamamlanmadan ve smav bitimine 15 kala slnav salonundan 

9Ikamayaeaklannl 

Adaylartn. sorulara almalan yasaktlr. kuraJa uyrnayan smavmm 

kopya geken, veren, kopya 

I sayler. 

B) Smav Suresince Yapacakltm i$lemler; 

ba$lad smav ge ve smava glnllcsi 

smav kom smava altr ve adaylara sUre vermez. 

Slnav liginin H,;1ll Slnavm ilk 30 dakikasl tamamlanmadan ve smav 

bitimine 15 dakika slnav salonundan dl$an 91 

Smav anmda yantnda (kullan1111l raporu ile irlenen Ii cihazlar 

hari9) 9anta, cep telefonu. te radyo, saat, bi , kamcra ve benzel'i ileti$im arac;lan ile 

depolama kaya ve veri aktarll1a cihazlan, kablosuz i saglayan cihazlar ve kulakllk, 

kUpe. bi k. yUzlik, e$yalar ile her tUriU e!ektronik ik ci 

kitap, , not vb. 
cetvel veya resml ama911 olsa bile SI 
nesne i bulunduran Sll1avl. smav kural 

Stnava aday listesi 151m In silinmeyen 

kalemle "GiRMEDi" yazar ve cevap kagld i "SINAVA GiRMEDi" kutllcllgunu kur~lIn 
kalelllie kod 

adaym imzaslnm olup olmad I ve cevaplaflnt kodlad 1 kontrol 
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Smav Ik dl~an yl Izm vermez, zorunlu 

durumda ek sUre 
tanlmaz. sarli 
kitapylgl ve ne Izm vermez. 

lik ne 
adaym kagldlndaki kopya . Ii kurucugu kalemle kadlar. 

ine ] 5 dakika adav "15 Dakikanlz Kaldl, Cevap 
Kagldma Kodlaml~ Olmasma Dikkat 

Sillav bitimine 5 ka kala "5 Dakikanlz Kaldl " inde uyanr. 
ait cevap m kontrol ettigine II" bolLimli 

sil kalemle 

(j Smav Bitiminde Yapacaklan j~'lemler; 

- Smav sUresi Sinavi durduruL Cevap I ve soru kirapylklannl adaylardan 
reslim aliI'. aday yoklama lislesi ile la~tlrarak olup oimadlgllli kantrol 
- Smav salon yoklama I i sil lem ile 

ve vafsa diger Sillav 
ne yerle~[j rir. 

Smav slnav ni bina smav 

komisyonuna imza kar~" Sinav giri~ toplallmayacaktlL 

Smav gCivenlik po=?erine konulmayan Degerlend ve Sinav 

H Genel MUdLirll"lgii i$lellle all ve yasal sorumluluk salon ba~kanl 
ve ai t 0 lacaktl r. 

Bu lIara yolla respit edt adaylann SlnaVI iptal edi ve 

etmelerine salon lileri diger 
dagltmamak. zaman kaybetmelerine aylSllldan 

bulunanlara slnav bulunmayabi n kusurlan 

ve bilgileri bir ek r. Bu n smavi 
laeak ve slilav 

Aynca, gorevlileri; 
). Adaya ve geyerli Ilk belgesinin smav si.iresince 

gazete. k vs. dokCimanlan okumaz. 
ve giirUltli ylkaran ayakkabi/arla dikkat 

=?ekilde la~maz. 

). Sinav etmez. 
). 

). 

). lktan soma ve smav konu~l1laz. 

). Aday biqekilde 
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~ DUzen!enen tutanaklar, ozel beige niteliginde oldugundan. restnl evrak fortnatlnda ve 

anla~illr olmastna dikkat eder. 

Tutanaklarda, slnav adl, tarihi, saati, oturulll bilgisi , adaya ait kitnlik , salon ve slra bilgileri ile 

ya~anan sorunu ve yapilan i~letni eksiksiz olarak belirtir. Hazlrlanan tutanakta salon 

gorevlilerine ait killllik ve ileti~itn bilgileri yer alarak illlzalanacaktir. 

Saytn Gorevli: 

StnaVln sagllkll y-urLitLiltnesi konusunda en bliyLik yardlll1cltnlZ sizsiniz. Gorevli oldugunuz 

salonda stnaVln Bakanllgll11lz Merkezl Sistelll Stnav Yonergesi hlikUllllerine uygun olarak 
lIygulantnastndan ve Sinav evraktndan siz sorlltnlusunuz. idari ve hukuki olarak Bakanllgltnlz 

taraflJldan Illuhatap siz kabul edileceksiniz. 

(;altpnalartnllza verdiginiz destek it;.'in te~ekkiir eder, ba,'Wl'llar dileriz. 

OL(;ME, DECERLENDiRME VE SINA V HizMETLERi GENEL MUDURLUCU 

iletillim Numaralcm: 

0312 413 3280 - 413 3283 - 413 3247- 413 3248 - 413 4616 
SINAV GUVENLiK POSETiNiN A(ILMASI VE KAPATILMASI 

Kullantlan smav evrakt bina smav komisyonundan alman aynt smav giivenlik po~eti ile 
teslim edilecektir. Smav giivenlik po~etinin ic;erisinden ba~ka bir zarf/po~et 

c;tkmayacaktJr. 

Resim-I 

Bina slnav kOlllisyonundan 

stnav gLivenlik po~etini Resitn-I deki 

gibi kapall olarak teslim allnlz. 

Resitn-2 

Sinav gUvenlik po~etini uzerinde ( - - - - - ) 

~eklinde belirtilen ve klrmlzl alanm Uzerinde 

yer alan klslll1lardan , zorlatnadan 

Resitn-2'deki gibi aYJrarak a~lnlz. 
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Resim-3 Resim-4 

(- - - - -) $erit boyunca smav gUvenJik po~e tinin agzlnl Resim-3 ve Resim-4 "deki gibi tamamen 
ayllllZ. 

Res im-S Resi m-6 

Smav talllamiandiktan sonra kullanllan slnav evraklnl Sinav gLivenlik po~etinin ag;Iz klsmlnl, 

slnav gUvenlik po~et inin iyine koyunuz. Resim-6'daki gibi Ust klsmlndan tutarak 

Resilll-S'teki gibi Illav i renkli klsml ucundan yapl~kaniI alana yapl~tlrJnlz. 

tutarak kaldlrlnlZ ve altmda yer alan yapl~kanll 

alan I ol1aya ylkannlz. 
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Resim-7 


KlrmlZl ~eride dokunlllaYlnlZ. 


Resill1-8 

Smav gUvenlik po~etini Resim-8 'deki g ibi 

agzi kapall olarak bina smav komi syonuna 

teslim ediniz. 
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