
AçIK öĞnBriı,ı ı,isrsi-vıpsınxi AçIK öĞrurinı ıisrsi
1. Oturum: l8 Mart 20l7 Cumartesi günü - saat 09:30 (l80 dakika-en fazla 8 ders)

2. Oturum: l8 Mart 20l7 Cumartesi günü - saat 14:00 (l80 dakika-enfazla 8 ders)

3. Oturum: l9 Mart 2017 Pazar gıd.nıj - saat 09:30 (l80 dakika-en fazla 8 ders)

AÇIK ÖĞnBrİır ORTAOKULU

l. Oturum: l8 Mart 2017 Cumartesi günü - saat 09:30 (l50 dakika- en thzla 6 ders)

2. Oturum: l8 Mart 20l7 Cumartesi günü - saat 14:00 (l50 dakika-en fazla 6 ders)
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Açık Öğretim Liscsi, Meslcki Açık Öğretiın Liscsi vc Açık Öğrctim Ortaokıılu öğrencileri aynı okrıllann
f'arklı saloırlarıııa yerleştirilıniştir. Sınavlarda, yedek sıırav evrakı ile sıırava alınacak öğreırciler içiır hangi Açık
Öğretiırı Kuruınrınuır öğreırcisi olduğuna dikkat edilerek yedek sınav güvenlik poşeti kullaırılııralıdır.

Açık Öğrctiın Liscsi, Mcslcki Açık Öğretinr Liscsi öğrcncilcri için 46 dcrsten oluşan "T" vc 23 dcrsteıı
oluşaıı "E" kitapçık türti vardır. "E" kitapçığıırdaki dersleriır taırraırrı "T" kitapçığıırda buluırnraktadır.

Açık Öğretiırı Kı,ıruınları ek yerleştiıme sonunda "E" kitapçık türiine yeni dersler eklenmiştir. Bu sebeple
bazı öğrencilerin "T" kitapçıkları tasamıf tedbirleri gereği "E" kitapçığına dönüşnıiiştür. Öğrencilerin
kitancıkları salon Adav yoklama Listesindeki k türüne pöre dağıtılacaktır. cevan kffğıdındaki
kitapçık türü dikkate alınmayacaktrr

Açık Öğrctinı Oı,taokulu öğrencileri için tek bir kitapçık türü kullanılacaktır

YEDEK SALON UYGULAMALARI HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUS

Öğrencileriıı, Açık Öğretim Kı,ıırıınları Sınavları'na yedek salonda giıme talepleri için, MEB Merkezi
Sistcnr Sıırav Yöncrgesi hükümlcri gereğincc Ölçmc, Değcrlendiımc ve Sınav Hizınctlcri Gcııcl Müdürlüğii
(ÖDSGM) oııayı alıırırıası gereknrektedir.

Bu kapsamda; iş ve işlenrlerin daha hızlı bir şekilde yapılabilnresi için MEBBİS Sınav Bina Bilgileri
Modülü bölüıııiinde İlZİlçe işlenrleri ıneı-ıiisü altında "Yedek Salon Aday İşlenrleri" ıııenüsii açılmıştır. Açık
Öğrctim Kuruımları Sınavlarına ycdck salonda girınek isteycn ve mazerctleri Bölgc Sınav Yürütmc
Koırrisyoıruırca uygun görülen öğreırcileriır bilgileri sınav tarihindeıı l0 (on) giiıı öırcesine kadar yııkarıda
belirtilen nıodüle işlenecek ve mazeretlerini gösteren bel_qe ile Böl_se Sınav Yürütıne Kurulunun uygunluk
onaytnın bir fotokopisi ycdek salonları krıllanılan binalara göndcrilecek ve yedek salon sınav güvcnlik poşctinc
kontılacaktır.

Açık Öğretim Liscsi, Mcslcki Açık Öğrctim Liscsi vc Açık Ögrctim Oıtaokulu öğrencileri aynı okulların
aynı yedek salonlarına yerleştirilnıiş olabileceğiırden kullaırılacak yedek sıırav güveırlik poşeti ve sıllav süresiıre
dikkat edi lnıesi gerekmektedir.
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. Her okula, hatalı veya eksik çıkan sınav cvrakları yerinc kullanılırıak üzerc bir yedck sınav poşcti
(5 (bcş) kişilik ycdek soru kitapçığı vc cevap k6ğıdı) gönderilnıcktedir. Ancak aynı okulda Açık Öğrctim Liscsi,
Mesleki Açık Öğretiırr Lisesi ve Açık Öğretinı Ortaokulu öğreırcileriıriır sıırava gimıesi duruınunda iki ayrı yedek

sınav poşeti (5 (beş) kişilik Açık Öğretinr Lisesi ile Mesleki Açık Öğretim Lisesi yedek soru kitapçığı ve cevap
köğıdı + 5 (bcş) kişilik Açık Öğretim Ortaokulu ycdek soru kitapçığı vc cevap kAğıdı) gönderİlmcktedİr.

. Bölgc sınav yi.irütnıc komisyontına müracaat cdip yedck olarak sınava giımesi uygun görülcn
öğrencilerin mazeretlerini belirtir belgeleri İlZİlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince dosyalanarak yedek. salonda
.rroru girecek öğreırci işlemleriııiır MEBBİS bina ınodülünden gerçekleştirilmesi gerekırrektedir. ÖDSGM
tarafindan sınava ginıreleri uygun görülen öğrencilere yedek salonda srnava giriş belgesi verilecek olup bu

öğrencilerin dışında hiçbir öğrenci yedek sınav salonunda sınava alınnrayacaktır.

. İl merkezlerinde açılan İl Yedek Binası haricindeki okullara en fazla 3 (iiç) yedek öğrenci
yerleştirilebilir. Yönlendirileıı okulda soru kitapçıklarıırda scırun çıkması durumu göz öırüırde buluııdurularak
kalan 2 (iki) yedek soıu kitapçığı bu amaçla kullanılacak olup yedek salonda sınava alınması Lıygun bulunan diğer
öğrcncilcr başka okuta yönlcndirilcccktir. Ancak aynı okulda Açık Öğretim Liscsi, Meslcki Açık Öğretiın Liscsi
ve Açık Ögretinı Ortaokulu öğrencileriııin sıırava girınesi drınınruırda en tazla 3 (üç) Açık Öğretiıı,ı Lisesi ile
Mesleki Açık Öğretinı Lisesi yedek öğrenci ve 3 (üç) Açık Öğretim Ortaokulu yedek öğrenci yerleştirilebilir

. ÖOSClıa taraflndan yedek salonda sınava alınması uygun görülıneyen öğreırcilerin yedek
başvuruları nıodül iizcrindcn rcddcdilecck olup uygun görülcn öğrcnciler için oluşturulan listc böIgc sınav
yiirütmc komisyonu tarafından onaylanınış ve MEBBİS bina modülündcn ycdek işlcmleri yapılmış aday bilgilcri
sıırav saatiırdeır en geç l (bir) saat iiırce ilgili biııa sınav koınisyonuıra bildirilecektir. Bina sıırav konrisytııılı yedek
salonda sınava alınacak öğrenci listesinin bir örneğini okulun giriş kısıırına, bir örneğini de yedek salon girişine
asarak ilan edccektir.

. Bina sınav komisyonu yedck salonda sınava girccck öğrencileri, gcçerli kimlik belgcsi (T.C.

kinılik nunaralı nüfus cüzdanı, geçcrlik süresi dcvaın cdcn pasapofi veya siirücü belgesi) ile ycdck saloıl sınav

giriş belgesini veya btilge sınav yiirütme komisyonunca alınış olduğu belgeyi kontrol ederek sınava alacaktır.

Biıra sıırav konrisyonu geçerli kimlik belgesi (T.C. kiınlik ıruınaralı ırüfus cüzdaırı, geçerlik süresi devaırr edeır

pasapoı1 veya stirücü bclgcsi) ibraz edemeyenlcri ya da l5 yaşından büyükler için geçcrli kimlik belgclerindc
(T.C. kinılik nuınaralı niifus ciizdanı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya süriicü belgesi)fotoğrafı olmayan

iiğreırcileri yedek saloı,ıda sınava ginnesi uygun görülmüş olsa bile sınava alınaz.
. Yedek salonda sınava girecek öğrencilerin cevap kAğıtlarındaki aday bilgileri, T.C. kinılik

ntımarası ve dcrs kodlarının bulunduğu bölümlcr boş gclecektir (EK-l). Bu öğrencilcrin aday bilgilcrini, T.C.
kimlik numaralarını ve scçtiği dcrslerin ders kodlarını cevap kAğıdına kodlamaları gcrekmcktedir. Cevap
kiğıdında eksik kodlanla yapan öğrencinin cevap k6ğıdı değerlendinneye alınmayacaktır.

. Yedek saloırda sınava alıııaıı öğreırcileriır geçerli kiınlik belgesi (T.C. kiınlik ırı.ınıaralı ııüf'us
cüzdanı. geçcrlik sürcsi devaın cdcn pasapoıt vcya si.irücii belgesi) fotokopileri salon öğrcnci yoklama listesinc
cklcneccktir.
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sINAV GÖRE\/LiLERİNİN DiKKATİNE
0911212016 Tarih 29913 Resmi Gazete'de vayımlanan 0211212016 tarih ve 6764 sayılı Milli Eğitim

Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. NIaddesi 2. Fıkrası gereğince sınav
uı,gulamaları kapsamındaki fiilleri işleyen görevli ya da adavlara, işlediği fiilin türüne göre cezai
müeyyideler getirilmiştir.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başr,uru 1,aparak, nüfus cüzdanları nüfus
müdürlüklerince alınan öğrenciler, nüfus müdürlüklerince kendi|erine verilen fotoğraflı ve imzalı r,eı,a
mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Avrıca, sınava girecek 1,abancı uyruklu öğrenciler, İçişleri BakanIığı Göç İdaresi Genel N{üdürlüğü
tarafindan verilen resimli, mühürlü ikamet belgesi ile sınava alınabileceklerdir.

I. Bina Sınav Komisyonunun Yapacağı İşler ve Dikkat Edeceği Hususlar:
Sınav güvenlik poşetlerinin açrlnrası ve kapatılması EK-2'de yer alan dokümana göre yapılacaktır !!!

-Biıra sıırav konrisyoıru başkaırı, bölge sınav yürütııe konrisyoırunuıı sııravla ilgili yapacağı toplaırtıya
katılır.

-ToPlantıda görüşülen hıısuslar vc alınan kararlara göre okulda sınav planlanlasınt vc organizasyonunu
yapar.

-l (bir) ııolu saloır zemiıı kattaır başlamak suretiyle sınav saloırlarının ve l (bir) ırolu sırayı öğretmeıı
nlasasllltll öııiinden baŞlatarak S kuralı gereğiııce kapıya doğru devam eden sınav sıralarıırııı sınavdan l (bir) giin
önce hazır duruına gelnresini sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder.

Biıra sınav konıisyoırunca salonlann yerleştirilmesi yapılırkeır, okullara öırceden gtinderilen saloıı iiğrenci
Yoklaına listesiırde belirtilen Alacağı Hiznıet böliiınünde llAlt Kat Salonlarda Sınav Hizmeti,, yazansaloırları
öncelikli olarak giriş kattan başlayarak yerleştirecck, daha sonra "Tek Kişilik Salon Hizmeti,, yazan salonlar
kullanılarak diğer salonların yerleştirilnresi yapılacaktır.

- Salon görevlileri ile sıırav başlamadaır en az bir saat öırce toplaırtı yaparak kura ile salon başkaııı, gözetnreır
ve Yedek gözetnıenleri (*) belirler, görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplanhya katılmayan salon görevlisinin
yerine yedek gözetnrenlerden görevl endirme y apar.

*Yedek gözetmenin görevleri şunlardır:

l ) Sınav salonunda görevIi öğrctmenler ile bina sınav koınisyonu arasındaki irtibatı sağIar.
2) Sağlık nedeni ile tuvalet ilrtiyacı olan öğrencilere refakat eder.(sağlık kurulu raporu ibraz edilecektir.)
3) Sınav görevi brıluırnrayaır personel ile kişilerin biıra ve katlarda bulunınanıasıııı sağlar.
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_Toplantıya katılınayan, görcvinc geç gclcn ve ccp telefonu ilc sınava gim,ıcktc ısrar cdcn salon

görevlisiıre (yedek gözetırıeıı dahil) görev vennez. Bu salon görevlisini tutanakla belirleyerek bölge sıırav yüriitıııe

koınisYoııuııa bildirir',^_:^^ 
^:+ ^Arnıı ıu arfın ,]rcvlilerin üzerinde bulrınmasını sağlar.

-Sınav görcvlilcrinc ait görcv kartının, sınav suresınce go

_Sınav günii, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden trıtanakla tesliın alır, Sınavın

başlaınasıııa yarım saat kala sıırav güvenlik kutularıılı açıp içiııdeki sıırav güveırlik PoŞetlerini saYarak koııtrol

eder, sorun varsa bölge sınav yürütnre koınisyonunun talimatına göre işlem yapar,

_Soru kitapçığı, ccvap k6ğdı vc salon öğrenci yoklama listclcrinin bulunduğu sınav güvcnlik PoŞctlcrini

salon başkanlarına imza karşılığında teslim cdcr,

_Öğrencileri güvenlik görevlileri ile iş birliği içerisinde sınav binasına alır,

_öğrencileri biıraya geçerli kimlik belgesi (T.c. kiınlik ırumaralı ırüfus cüzdaııı, geçerlik süresi devaın

e<len pasaport veya sürücü belgesi) ile sınav giriş belgesini kontrol ederek alır. Resmi kimlik ibraz edemeyenleri

ya da l5 yaşından btiyükler için rcsmi kimliklerinde fotoğrafl olmayan öğrencileri slnava almaz,

-Sınavgirişbelgesiolmayanöğrencileri.ınağdurolmamalarıiçinsalonöğrenciyoklamalistesinden
koırtrol ederek sııravlara alır,

_sınav başlaclıktan sonra ilk 15 ilakika içerisinde sınav binasına gelen öğrencilerin stnava katılmalarını

sağlar. Bu öğrencilcre ck siire verilnıez. iık ,l5 
dakikadan sonra gelcn öğrcncilcri sınav binasına almaz' slnav

giivenliğinin sağlanması için ilk 30 dakikadan önce ve son 15 dakika içinde hiçbir iiğrenciyi dışan Çlkamraz'

_ Kullanıını doktor raporu ile belirlenen lrasta veya eırgellilere ait cilrazlar (işitnre cilıazı, iırsüliır PonrPasl,

şeker ölçünr clhazıve benzeri) hariç sıırava; çanta, cep teletbıru, Saat, kablosuz iletiŞinr saglaYan cihazlar ve

kulaklık, kolyc, kiipc, bilezik, yüızük, broş vc benzcri eşyalar ile her türlü clektronik ve/veYa mekanik cihazlarla'

depolaıııa kayıt ve veri aktarma cihazları. databank sözlük, hesaP makinesi, k6ğt, kitaP' defter. not defteri vb'

doküınanlar, pergel, açıiilçer, cetvel vb. araçlar. rulısatlı veYa resmi amaÇlı olsa bile silalr ve silah Yeriıre

geçebilecek nesneler buluıran öğrencileri sınav binasına alnıaz,

.Sınavsürcsincc,görcvlilcrdışındakikişilerinbinayagirmcsineizinvermcz.
_ Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte başlamasını ve Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki AÇık

Öğretim Lisesi için l80 dk. Açık Öğretim ortaokulu için l50 dk, soırunda bitnıesini sağlar,

_Sınav sırasında gerekmedikçe yedek sınav evrakını kesinlikl e açmaz ve Yedek sınav giivenlik PoŞetini

bina sınav komisyonunıın bulunduğu yerde muhafaza eder,

-YcdeksınavevrakıhiçbirşckildcfotokopiileçoğaltılamazVckullanılamaz.
_öğrenciler yedek salonda sınava alınınışlar ise, cevap kAğıdı üzerinde bulunan ADAY gilcİLgni, r,c'

KİMLİK No ve seçtiği dersleriır DERS KODLARI bölüınüniin sınav giriş belgesindeki bilgilere göre tanı olarak

yazı|ıpkocllandığının salon görevlileri taratlndan kontrol edileceğini söyler,

_Tck kişilik salonlarda öğrcnci sınava gclmedi ise sınav evrakının bulundıığu sınav güıvenlik PoŞcti

açılınayacak saloır görevlileriırce_ tutanak düzinlenecek ve bu tutanak bina sıırav komisyoırrı taratjndaır da

inrzalaııacaktır. Bu ıİrsusu özellikle tek kişilik saloırlarda görevli cılaır salon görevlilerine bildirir'
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-Bina sınav konıisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek sınav güvenlik poşctiaçılnıış isc EK-3'tc ycr
alan sınav öncesi/sonrası tutanağını düzenler. Bina bilgileri, yedek sınav evrakının açılış saati, nedeni ve kaç adet

sıırav evrakı kullaıııldığıııı açıkça belirtir. Tutaırağı biıra sıırav konrisyoıru olarak inıza altına alır ve yedek sıırav
giivcnlik poşctine koyarak sınav cvrak kutularına/çantalarına ycrleştirir.

-Sınav sırasında, sınavın akışını bozmayacak şekilde salon görevlilerini kontrol eder. gerektiğinde uyanr,
sıılavııt sonınsuz yapılnrasını sağlar.

-Sınavın bitinıinden sonra salon başkanları taratından getirilen ve içinde cevap kAğıtları, salon öğrenci
Yoklaına listclcri, varsa diğer sınav evrakının (tutanak vb.)bulunduğu ağzı kapahlmış sınav gi1venlik poşetlerini
Ve Slnav gtivcnlik PoŞeti dıŞında getirilen soru kitapçıklarını imza karşılığı tcslim alır. Soru kitapçıkları l9 Maıı
20|7 Pazar güni.i son otlıı,Lım bittikten sonra isteyen öğrencilere dağıtılabilir.

-Sıılav evrakı, ktıtusu, güvenlik poşeti ve sınav güvenliği vb. ile ilgili konular hakkıııda lıazırlaırması
gereken tutaıraklar iÇin EK-3'te yer alan sınav öncesi / sınav sonrası tutanağın kullanılmasını sağlar.

-Sınav sonı,ında düzenlencn ve onaylanan sınav giivenlik poşeti teslim tutanağının sınav güvcnlik
kutusuna koırulnrasını sağlar.

-kapatılan sıırav güvenlik kutusu hiçbir sebeple tekrar açı|aınaz.
-Slnav güvenlik poŞetlerini, sınav cvrak kutularına/çanta|arına koyarak gi_ivenlik kilidi ilc kilitleyip illiIçe

içi sınav kuryesine teslinr eder.

-Bölge sınav yürütme konıisyoırunun veteceği diğer görevleri yapaf.

II. Salon Görevlilerinin Yapacağı İşler ve Dikkat Edeceği Hususlar:
A) Sınav Başlamadan Önce Yapacakları İşlemler;

- Sıırav baŞlanıadaıı en geÇ l (bir) saat öırce sınav yeriırd e hazır bulunur ve sınav öırcesi biıra sıııav konrisyoıı
başkanı tarafından yapılacak toplantıya mutlaka katılır.
- Salon baŞkanı görcvli olduğu saIona ait sınav güvenlik poşetini tutanakla teslim alır.
- Gözctmen görevli olduğu salona giderek öğrenci|eri karşılar.
- Öğrcncilcri, gcçerli kimlik bclgcsi (nüfus cüzdanı, pasaport vcya sürücü belgesi) ile sınav giriş beIgclcrinikoııtrol ederek saloıra alır.
- Tek kiŞilik saltıırlarda öğreııci slllava gelnredi ise sınav evrakınıır bulunduğu sınav güvenlik poşeti açılnraz,tutanak düzenlenir ve bu tutanak bina sınav konıisyonu tarafinda da iınzalanır.- Salon öğrenci Yoklama listcsindc bcliıtilcn öğrencileri; adı, soyadı, salon ve sıra numarasını kontrol cderekoturacakları sıraya yöırl eırdirir.
- oğrenciler Slnav giriŞ belgesinde belirtilen kendi sıra numarasına oturur, gerektiğinde öğrencinin yerinideğiştirınc yetkisi salon başkanına aittir.
- sınavın başIanla vc bitiş saatlerini öğrencilerin görcbileceği şekilde tahtaya yazar veöğrcncilcrc ilk 30 dakikave son l5 dakika bitınedcn sınav salonundan çıkamayacaklarını duyurı,ır.
- Sıırav güveıılik PoŞetinden Çıkan soru kitapçıklarıntn ve cevap kağıtlarının kontrolünü yapar,eksik veya fazlaolması haIinde bunu tutanakla bclgcler.
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- Sa|on öğrenci yoklama 1istesindc yazılı sıraya görc yerleştirilcn öğrencilcrc, kendi isinrlcrinc ve T.C. kimlik
nı,ımaralanna göre basılmış olan cevap kdğıtlarını dağıtır, öğrcncinin kendinc ait ccvap kAğıdında yer alan

bilgilerini koırtrol ettirir ve cevap kAğıdında yer alaır inrza bölünri,inü öğreırciye siliırnıeyeır kaleırr ile inrzalatır.

- Öğrenci, cevap kAğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası. aday bilgileri ve seçtiği derslerin kodlarını kontrol

cder, Irata varsa sınav görevlilcrine söylcr, salon görcvlileri bu durı.ımu EK-4'dc ycr alan sınav salon tutanağını

krıllanarak tutaırak altına alır ve tutanağın bir örneğini sıırav evrakı ile birlikte sınav güvenlik poşetiıre yerleştirir.

Öğrenciniır adına düzenlenmiş cevap kdğıdı bulunnruyorsa veya kullanılamayacak duruııdaysa brı durum bina

sınav koıırisyonuna bildirir ve ycdek sınav güvcnlik poşetinden yedek sınav ccvap kdğıdını alır. Ycdck sınav

ccvap kAğıdına öğrcnci, aday bilgileri, T.C. kimlik nttmarası vc dcrs kodlarını salon başkanının açıklamalarına
göre yazar ve kodlar.
- Öğrcncilerc. sortı kitapçığı ve ccvap anahtarı üzcrinde yapacakları yazıyazmalkodlanıa/silıııc işlcmlcri için koyu

siyalr ve yunıuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi kullanmalarını hatırlatır.
- Cevap k6ğıdında buluııan "Ders kodları Üzerinde İşaretleme Yapmayınız" kısmııla hiçbir şekilde işaretleme

yapı l ırrayacağını söyler.
_ Öğrcncilcr ccvaplarını ccvap k6ğıdında beliıtilcn örnek kodlamada olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan
cevap kAğıdında ilgili seçeıreği bularak kodlayacaktır.
- Cevap k6ğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendinne işlemine alınmayacaktır. Bı.ı nedenle salon görevlileri,
öğrcncilcrin ccvap kiğıdına işarctlenıe yaptıklarını kontrol eder.
-Öğrencilere soru kitapçıklarını kontrol etmelerini söyler, eksik sayt'a veya baskı hatası tespit edilen kitapçığııı
değiştiri lnıesiıri sağlar.
-Sınava başlamadan önce soru kitapçıklarının açılamayacağını duyurur.

-Öğreııcileriır sonı kitapçığınıır öıı yüzüııe ad, soyad ve T.C. kimlik ııumarasıı,ıı yazınalarıırı söyler.

-Öğrencileriır, sorulara verdiği cevaplan alnraları yasaktır. Bu kurala uynrayaırlanı1 sınavıılıll geçersiz sayılacağıırı

duyurtır.

B) Sınav Süresince Yapacakları İşlemler:
-Sıırav başladığı aııdan itibareıı ilk l5 dakika içerisinde sınav biııasına geleıı ve sıılava ginnesi bina sınav
komisyonunca ttygun giirülen tiğrencileri sınava alır ve bu öğrencilere ek süre vemrez. Sınav güvenliğinin
sağlanması için öğrcncilcri iIk 30 dakika taınamlanmadaıı ve sınav bitimine l5 dakika kala saIondan çıkarmaz.
- Sınav sırasında yanıırda cep telefbnu, telsiz, radyo, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama

kayıt vc vcri aktaıma cihazları,databank sözlük, hcsap cctvcli vcya makinesi, çağrı cihazı. k6ğıt, kitap, defier, not

defteri vb. dt-ıküınanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi aınaçlı olsa bile silah ve silah
yerine geçebilecek ıresıreler ile sıırav giriş belgesiııde yazılı olan ve sınav saloıruıra getirilınesi yasaklanmış eşyayl

yanıırda buluırduran veya kullanaırlarıır sınavının iptali için sıırav saloır tutaııağıırı (EK-4) düzenler ve cevap

kiğıdında sınavın iptali ile ilgili kutııcuğu kodlar.

- Salon görevlilcri, sınav başladığında salona gelmeycn öğrcncilcrin cevap kAğıdını sıra i_izerine bırakmaz, sınav
başladıktan sonra 15 dakika içinde salona gelmeyen öğrenciler için Salon öğrenci Yoklaına Listesinde belirtilen
*GİRMEDİ" ve cevap kdğıdındaki *ADAY SINAVA Cİnrvlnlİ" alaıılarını kurşuıı kalemle kodlar.
-Cevap kAğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığını ve cevaplarını kodladığını kontrol eder.

-Sınav sırasında öğrcncilcrin sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin verTnez, zorunlu durumlarda öğrcnciyc
görevli yedek gözetmeniıı eşlik etmesini sağlar. Bu durumda öğrenciye ek süre tanlmaz. Yanında yedek gözetı-ıren
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olıııadan salondan çıkan öğrcncilcri tekrar sınava alıııaz. soru kitapçığı ve cevap kiğıdını berabcrindc götünııcsinc

iziıı ven-ııez.

-Kopya çeknıeye teşebbüs edeıı öğreırciyi uyarır, kopya çektiği belirleıreıı öğreııciye sıırav salon tutaııağıırı (EK-
4) diizcnlcr. Dıırumu tutanakla vc ccvap kAğıdında kopya ilc ilgiIi kutucuğu kodlayarak bcliıtir. Bıı tutanağı diğcr
sınav evrakı ile birlikte sınav güvenlik poşetine koyar.
- Sıııavın bitimiııe l5 dakika kala öğreırcileri "15 dakikanız kaldı, cevaplarıırızıır cevap kAğıdııra kodlaırıırış
olnıasına dikkat ecliniz" şeklinde Lıyarır.
- Sınav bitinıinc 5 (bcş) dakika kala öğrcncileri "5 (bcş) dakikanız kaldı" şcklindc uyarır.
-Öğrcnciyc ait ccvap kdğıdının salon başkanı vc gözctmenin kontrol ettiğinc dair bölümünü silinmcz kalcmlc
inrzalar.

C) Sınav Süresi Bitiminde Yapacakları İşlemler:
-Sırıav stircsi bitiminde sınar'ı durdurur, cevap kdğıtlarını vc sortı kitapçıklarını öğrencilcrdcn teslim alır. salon
iiğrenci Yoklaır-ıa listesi ile karşılaştırarak eksik olup oln-ıadığını kontrol eder.
-Salon tiğreııci Yoklaına listesiııi, sıırav evrakını teslim eden öğrenciye silinıneyeıı kaleın ile iırrzalatır. (Bu işlenıi
sıırav başlamadan ya da sınav sırasında yapmaz).
-sıırav salonunda uırutulan. sınav cvrak kutusuna konulmayan cevap kdğıtları Gencl Mi.idürlük taraflndan işlcı]ıc
alınnıayacak ve yasal soruınluluk salon başkanı ve gözetmene ait olacaktır.
-Sılrav giriŞ belgeleri toPlaırn'ıayacak Ve soru kitapçıkları sıırav güveırlik poşetine koırulnrayacaktır. Sıırav
esılasıırda diizeırleıreır tutaıraklar, cevap kdğıtları ve salon öğreırci yoklanra listesini sınav güvenlik poşeti içerisiıre
YcrlcŞtirir, Ağzı kaPalı sınav güvcnlik poşeti ve soru kitapçıklarını bina sınav komisyonun a imza karşıIığında
tesliııı eder.

-Sıııav güvenlik PoŞetleri slnav salonuııda kapatılacak olup kapatılaıı sınav güveıılik poşeti kesin1ikle tekrar
açılmayacaktır.

Ayrıca, salon görevlileri;
- ÖğrenciYe ait geÇerli kimlik belgesinin (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, geçerlik süresi devam eden

PasaPort vcYa sürücü belgesi) sınav sürcsince kcndi masası üzerinde buIundurulmasını sağlar.- salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vs. dokümanları okumaz.
- Yüksek sesle koıruŞlnazve gürültü çıkaraır ayakkabılarla sıııav biııasııra gelınez.
- sıırav süresiırce saloııu terk etnrez.
- Çay. kahvc vs. içnrcz.
- Öğrcncinin başında uzı,ın süre beklemez.
- Öğrencilerle sınav başladıktan sonra ve sınav süresince konuşınaz.
- Öğrencilere ait sıııav evrakını dikkat çekici bir şekilde iırcelenıez.
- Dtizenlenen tutaııaklar, YasaI bclgc nitcliğindc olduğundan, resmi evrak formatında vc anlaşılır oImasına

dikkat cdcr.
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Tutanaklarda, sınav adı, tarihi. saati, oturum bilgisi, öğrenciye ait kiınlik, salon vc sıra bilgilcri ilc yaşanan

sorunu ve yapılaıı işlemi eksiksiz olarak belirtir. Düzenlenen tutanaklara, salon görevlilerine ait kinılik ve iletişim

bilgileri de yazılacak ve iınzalaıracaktır.

Salon başkanı, öğrenciler ilc ilgiIi konuları (sınav iptali, kimlik değişikliği, özür durumu vb.) Salon Ögrenci

Yoklama Listesinde bulunan TUTANAKTIR bölümüne tiikenmez kalem ile yazacak ve "Bu sınav salonu için

tutaırak tutulıııuştur." alaıııııı kurşuır kaleın ile kodlayacaktır. Birdenfazla öğreı-ıci içiıı tutanak tutulacaksa EK-
4'te yer alan sınav salon tutanağına göre bina sınav konrisyonundan bilgi alarak eksiksiz dolduracaktır. ,

Sayın Görevli:
Sınavın sağlıklı yürtitülmesi konusunda en büyük yardımcımız sizsiniz. Görevli olduğunuz salonda sınavın

BakanlığııııızMctkezi Sistem Sınav Yöncrgcsi hüküınlerinc uygun olarak uygulanmasında vc sınav cvrakından

siz st,ıruınlusuıluz. İdari ve hrıkuki cılarak Bakanlığımız tarafından ınuhatap siz kabul edileceksiniz.

Göreviııizde başarılar di leriz.

İletişinı Nuıııaralıırı: 0 3l2 4t 3 46 t6- 41 3 32 80 - 413 32 83 - 1I3 32 47- 413 32 48

G ijrevi n i:ıle b aş arı l ur ıli leri ı

oıçıre, DEĞERLENDİRME VE SINAV HLZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8

T.C, MEB
2016-20ı7 rĞİrİu ÖĞnnrİw vıı.ı

AÇIK tiĞanrİw KURI]MLARI
II. DÖNEM SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


