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GENELGE
2014/23
26 Kasim2014 f arsamba ve 27 Kasim 2014 Persembe giinii 8'inci simf ogrencilerinin
katilacagi ortak smavlar, yurt i$i ve yurt disi sinav merkezlerinde, Tiirkiye saati ile her iki
giinde 119 ders yazihsi bir oturum olmak iizere iki oturum halinde, her bir ders yazilisi i9in
saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de baslayacak ve aym anda yapilacaktir.
Ortak smavlara mazeretleri nedeniyle katilamayan ogrencilere, 13-14 Arahk 2014
tarihlerinde mazeret smavlan yapilacaktir.
Her bir ders yazihsi i9in smav siiresi kirkar dakika, ders yazililan arasi dinlenme siiresi
otuzar dakika olacaktir. Ancak ozel egitime ihtiyaci olan ogrencilerin alacaklan smav
hizmetinden dolayi smav siiresi elli beser dakika, smavlarm aym anda baslamasi
gerektiginden ders yazihlan arasi dinlenme siiresi on beser dakika olarak uygulanacaktir.
Ortak smavlarda her ders ifin foktan sefmeli 20 soru sorulacak, degerlendirmede
yanlis cevap sayisi dogru cevap sayismi etkilemeyecektir. Ortak smavlarda A, B, C ve D
kitap9igi olmak iizere dort 9esit kitap9ik verilecektir.
2014-2015 ogretim yih birinci donem ortak sinavlanmn, smav oncesi hazirhklarmda ve
smav uygulama siire9lerinde gerekli tedbirlerin almmasi onem arz etmektedir.
Bu sebeple;
A-I1 ve il9e mill! egitim miidiirliikleri tarafmdan:
1. Smav oncesi, smavm uygulanmasi ve smav sonrasi asamalarda giivenlik
onlemlerinin almmasi i9in, emniyet gorevlileri ile gerekli ig birligi yapilacaktir.
2. Smav evrakmm saklanacagi saklama odalarmm giivenliginin saglanmasmda emniyet
miidiirlukleri ile is birligi yapilarak, evrakm muhafazasi siiresince saklama odasmm
bulundugu binamn 9evresi, girisleri ve kapismm kontrol altmda turulmasi nobet uygulamasi
yapilarak saglanacaktir.
3.11/il9elerde bulunan smav yiiriitme komisyonu iiyeleri, smav evraklarmi tasiyan nakil
araci kendi bolgelerinde iken emniyetle birlikte hareket ederek, aracm giivenli sekilde park
edilmesi i9in gerekli tedbirleri alacaklardir.
4. Smav evrakmm saklama merkezlerinden smav yapilacak okullara sevkiyati ve geri
doniisii esnasmda sehir i9i smav evraki nakil gorevlisi ile birlikte emniyet gorevlilerinin de
bulunmasi saglanacaktir.
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5. Smav yapilacak okul binalanna iliskin degisiklikler yazili olarak 6191116
Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Mudiirlugune bildirilecek ve smavlarda bu duruma
iliskin gerekli tedbirler almacaktir.
6. Smav yapilacak okullara, mill! egitim miidiir yardimcisi, sube mudiiru veya maarif
mufettislerinden veya uygun goriilen okul mudurlerinden bir kisi, bina smav sorumlusu
olarak gorevlendirilecektir. Bina smav sorumlulan gorevli olduklan binalarda smavin
usuliine uygun olarak ger9eklesmesi ifin gerekli tedbirleri alarak, smavdan sonra
hazirlayacaklan raporlan bolge smav koordinasyon kuruluna ileteceklerdir. Bolge smav
koordinasyon kurulunca incelenen raporlarda mevzuata uygun olmayan uygulamalar var ise
odsgm@meb.gov.tr e-posta adresine gonderilecektir.
7. Smavlarda gorevlendirilecek ogretmenlerin kendi okullan ve branslan haricinde
gorevlendirilmelerine dikkat edilecektir.
8. Ortak smavlann yapildigi giinlerde smavlarm yapildigi okulda ders yapilmayacaktir.
Ancak ortak smavlarda gorevli olmayan o okulun ogretmenleri de (o gun dersi olan)
smavlarm yapildigi giin en ge? saat 09.00'da kendi okullarmda hazir bulunacaklardir. Smav
basladiktan sonra gorevine ihtiyac duyulmayan ogretmenler okuldan aynhrlar.
9. Ozel durumlan nedeniyle (bina degisikligi vb.) kendi okullarmda smava giremeyen
ve smava girebilmeleri ifin biitun ogrencileri bir baska okula yerlestirilen okul
idarecilerinden en az birinin bu smavm ger9eklestirilecegi okulda, bina smav komisyonunda
gorevlendirilmesine dikkat edilecektir. Bu ogrenciler icin onceden basilmis smav evraki
ge9erli olacaktir.
10. Ozel okullarda yapilacak smavlar i9in Bakanhgimiz kadrolu ogretmenlerinm bina
smav komisyonu, salon baskam, gozetmen olarak gorevlendirilmeleri ve smav yapilan ozel
okulun yoneticilerinden olmak uzere en az iki idarecinin de bina smav komisyonuna yardimci
olacak sekilde bina da bulunmasi saglanacaktir.
11. Smav oncesinde il ve il9e mill! egitim mudurliiklerinde bina smav gorevlileri ve
okul mudurliiklerinde yapilacak toplantilara gerekli onem verilecek, butiin ilgililerin
toplantilara katilmalan ve salon gorevlilerinin bilgilendirme toplantilarmm da smavdan once
yapilmasi saglanacaktir.
12. Naklen yer degisikligi ve benzeri hallere bagh zorunlu ikamet degistiren, baska il
ve i^elerdeki okullara nakil olan ve/veya ailesi tanm i^isi olarak 9ahsan ogrencilerin
durumlan, Rehberlik Arastirma Merkezleri (RAM) tarafmdan sisteme islenemeyen, smavda
ozel hizmet almasi gereken ogrencilerin durumlan, cezaevlerinde tutuklu/hukiimlu bulunan 8.
smif ogrencilerinin durumlan, yurt dismda Bakanhgimiza bagh olmayan okullarda ogrenim
goren 8. smif ogrencilerinden smava girme talebinde bulunanlarm durumlan ve A9ik Ogretim
Ortaokulu ogrencilerinden smava girme talebinde bulunanlarm durumlan da mill! egitim
mudiirlukleri tarafmdan degerlendirilerek, bulunduklan il ve i^elerdeki smav merkezlerinin
yedek salonlarmda, evde, hastanede veya cezaevinde gerekli tedbirler almarak smava
almmalari saglanacaktir.
13. Ogrencilerin yerlestirme islemleri 14 Ekim 2014 tarihinde e-okul sistemine kayith
verilere gore yapildigmdan, smava girecek ogrencilere bu tarihte e-okul sisteminde kayith
olduklan yabanci dil dersinden smav evraki gonderilecektir.
14. Aym bina ve aym bab^ede egitim veren ortaokullarda yapilacak ortak smav
uygulamasmda, ogrencilerin smavda dikkatlerinin dagilmamasi ve smavm sorunsuz
tamamlanabilmesi i9in gerekli her tiirlii tedbir almacaktir.
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15. Her bir ders smavi igin sinav salonlanna yirmiser ogrenci yerlestirilmig olup
ogrencilerin siralara tek tek oturtulmasi gerekmektedir. Ancak sinav salonlanna (simflanna)
yirmiser siranm sigmadigi ozel ya da devlet okullarmm bulundugu smav merkezlerinde iki
farkh salon planlamasi ve yeni planlamaya gore yeteri kadar ogretmenin gorevlendirilmesi
saglanacaktir. Bu tiir salonlar ifin salon oturma planlan ayn ayn, salon yoklama listesi tek
olarak doldurulacak. Smava girecek ogrencilerin smav evraklan ayni smav posetine
konularak bina smav komisyonuna teslim edilecektir.
16. Ozel egitim uygulama okullan (merkezleri) ve bu okullarm programmi uygulayan
ozel egitim simflarmda ogrenimlerini siirdtiren orta veya agir zihinsel engelli ogrenciler ile
agir otistik ogrenciler ortak smavlardan muaf tiitulacaktir. Ogrencilerin muafiyetleri e-okul
sistemine islenecektir. Bu durumda olan ogrencilerin ortak sinav yazihlan icin yerlestirmeleri
yapilrms olsa dahi il/il9e sinav komisyon karan ile smava almmayacaklardir.
17. Mazeret smavlarma girmesi okul miidurlugunce uygun goriilen ogrenciler ile ilgili
ig ve islemleri takip edeceklerdir.
B- Okul mudurlukleri tarafindan:
1. Smav giinimden once smav evrak kutularmi teslim alan bina sinav komisyonu smav
tamamlanmcaya kadar gecen siire igerisinde her tiirlti giivenlik tedbirlerini almak ve bu
asamalan tutanakla belgelendirmek zorundadirlar.
2. Smavlarla ilgili olarak velilere ve ogrencilere smavda dikkat edilmesi gereken
hususlar hakkinda gerekli bilgilendirilmeler yapilacaktir.
3. Simf ogrenci yoklama listelerini e-okul sisteminden alarak, ogrencilerin
gorebilecekleri yerde ilan edilmesini saglayacaklardir.
4. Ogrenciler yanlarmda sozliik, hesap cetveli, hesap makinesi, cagn cihazi, cep
telefonu, telsiz, radyo gibi iletisim araflan ile her tiirlii bilgisayar ozelligi tasiyan cihazlan
bulundurmamalan saglanacaktir.
Smav yapilacak olan salonlarm (simflarin) duvarlannda egitime yardimci materyal bulunan
okullar, smav giinlerinde bu materyallerin goriilmemesi i9in gerekli her tiirlu tedbir
ahnacaktir.
5. Salonlara yerlestirmenin zamanmda yapilabilmesi i9in ogrenciler ilk ders yazihsi
i9in saat 08.30'dan itibaren smif ogrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara ahnacaktir.
6. Smav yapilan okulda; smavda gorevli olan ogretmenler, smav gorevi olmayan ancak
smavm yapildigi okulun kadrolu/iicretli ogretmenlerinin dismdaki kisilerin ve ogrenci
velilerinin smav salonlarmm bulundugu binalara girislerine izin verilmeyecektir.
7. Her dersin sinav evraklan ayn ayn posetlenmis ve posetlerin iizerinde etiketle ait
oldugu ders belirtilmistir. Her smav ifin o derse ait smav evraki poseti suresi i9erisinde a9ihp
kapatilacaktir. Farkh smava ait smav evrakimn bulundugu posetlerin kendi dersi haricinde
afilmamasma dikkat edilecektir.
8. Her dersin smavi basladiktan sonra, ilk 15 dakika i9inde gelen ogrenciler smava
almacak, bu ogrencilere ek siire verilmeyecektir. Her dersin smavmda ilk 20 dakika siiresince
ogrenciler smav salonunu terk etmeyecekler, ilk 20 dakika tamamlandiktan sonra smavi
tamamlayan ogrencinin talep etmesi halinde smav salonundan 9ikabilecektir. Her ders
sinavmm tamamlanmasma 5 dakika kala smavma devam eden ogrenciler sinav suresi
tamamlanana kadar simfmda kalacaktir. Smavda ozel hizmet almasi gereken engelli
ogrenciler hari9 smav tamamlanana kadar sinifta en az iki ogrencinin kalmasma dikkat
edilecektir.
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9. Okullarda emniyet gorevlileri tarafmdan list aramasi yapilmayacaktir ancak smav
evrak kutulanmn afilmasi sirasmda her okulda bir emniyet personeli bulunacaktir. Bina smav
komisyonu kutu acma ve kapama islemleri ile ilgili tutanaklan hazirlarken emniyet gorevlisi
de bu tutanaklan imzalayacaktir.
10. Salon gorevlileri, sinava giren ogrencilerin kitapcik tiirlerini cevap kagidma dogru
kodladiklarmi kontrol edecek ve kitapcik tiirlerini smif yoklama listesine dogru ve eksiksiz
olarak yazacaktir. Bu hususu, bina smav sorumlularimn smav oncesi smav gorevlilerine
bildirmeleri onem arz etmektedir.
11. Her bir ders yazilisi posetinin icerinden fikan salon yoklama listesi, her ders
smavinm ilk 20 dakikasi tamamlandiktan sonra, sinava girmeyen ogrenci bilgileri
"GIRMEDi" seklinde yazilacaktir. Smavi tamamlayan ogrenciye imzalattinlarak smav
evraklan teslim ahnacaktir.
12. Mazeretlerini smavlardan once bildiren ve smav giinii mazeretli/mazeretsiz olarak
ortak smavlara girmeyen ve yedek salonda smavlara giren ogrencilerin bilgilerini smavlarm
yapildigi giin her bir ders yazihsmdan sonra veya son ders yazihsmm ardmdan e-okul
sistemine islenecektir.
Mazeret smavma katilmasi uygun goriilen ogrencilerin bilgileri smavlar tamamlandiktan
sonra e-okul sistemine 5 (bes) giin iferisinde girilecektir.
13. Yedek salonda sinava alman ogrencilerin cevap kagitlarmda ogrenci bilgileri
kodlanmadan bos olarak gonderilecegi ifin ogrenci bilgilerinin ogrenci tarafmdan tarn ve
eksiksiz olarak kodlanmasma ve kodlamalarm salon gorevlilerince ve bina smav komisyon
baskanmca kontrol edilmesi onem arz etmektedir.
14.Smavda kullamlan soru kitapfiklan Bakanliga geri gonderilmeyecektir. Smavm
ikinci gun oturumu tamamlandiktan sonraki giin, isteyen ogrencilere soru kitapfiklan
verilecektir. Ahnmayan soru kitapciklan milli egitim miidurlukleri tarafmdan
degerlendirilecektir.
C-Salon gorevlileri tarafmdan:
1. Sozliik, hesap cetveli, hesap makinesi, 9agn cihazi, cep telefonu. telsiz, radyo gibi
iletisim araflan ile her tiirlu bilgisayar ozelligi tasiyan cihazlan ogrencilerin yanlarmda
bulundurmamalarma ve smavda kullanmamalarma dikkat edilecektir.
2. Her dersin smavinm baslamasim takip eden ilk 15 dakika icerisinde smav salonuna
gelen ogrencileri sinava alacak ,ancak bu ogrencilere smav bitiminde ek sure vermeyecektir.
3. Her dersin smavinm ilk 20 dakikahk siiresi i9erisinde ogrencilerin smav salonunu
terk etmemeleri saglanacak (saghk durumu nedeniyle terk edenler harif), ilk 20 dakikahk
zaman dilimi tamamlandiktan sonra isteyen ogrencinin 9ikmasma izin verilecektir.
4. Her dersin smavinm ilk 15 dakikasi tamamlandiktan sonra, sinava girmeyen
ogrencilerin smif ogrenci yoklama listesinde isimlerinin karsisma miirekkepli kalemle
"GIRMEDi" yazacak, cevap kagidmdaki "SINAVA GIRMEDI" bolumiinli ise kursun
kalemle kodlayacaktir.
5. Smav esnasmda ogrencilerin cevap kagitlarmi hifbir ogrencinin goremeyecegi
sekilde onlerinde bulundurmalanm saglayacak ve kopya fektigi belirlenen ogrencinin cevap
kagidmi alarak tutanak diizenleyecektir.
6. Smif oturma diizeni formunu dogru ve eksiksiz olarak dolduracaktir.
7. Her ders smavinm tamamlanmasma 5 dakika kala smavma devam eden ogrenciler
smav siiresi tamamlanana kadar smifmda kalacak, aynca ozel hizmet almasi gereken engelli
ogrenciler harif smav tamamlanana kadar simfta en az iki ogrencinin bulunmasi
saglanacaktir.
8. Ogrenciye ait cevap kagidmdaki, sag alt kosede bulunan salon baskani ve gozciinun
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kontrol ettigine dair boliim, salon baskani ve gozcii tarafmdan miirekkepli kalem ile
imzalanacaktir.
9. Smav siiresi bitiminde smavi durdurarak cevap kagitlarmi toplayacak, smif ogrenci
listesi ile karsilastirarak eksik olup olmadigim ya da zarar goriip gormedigini kontrol
edecektir. Smif ogrenci yoklama listesini, smav evrakim teslim eden ogrenciye miirekkepli
kalem ile imzalattiracaktir.
10. Cevap kagidmda ogrencinin imzasmm olup olmadigini ve kitap9ik tiiriinu dogru
kodlayip kodlanmadigim kontrol edecek ve dogru kodlamayan ogrenciyi uyaracaktir.
11. Yedek smav evraki kullanarak sinava alman ogrencilerin cevap kagitlan bog olarak
geleceginden bu durumda olan ogrenci bilgilerinin cevap kagidma ogrenci tarafmdan dogru
ve eksiksiz olarak kodlanmasmi saglayacaktir.
12. Cevap kagitlan, smif ogrenci listesi, tutulan tutanaklar ve benzeii smav evrakim
smav giivenlik posetine koyarak agzini kapatacak ve bina smav komisyonuna imza
karsiligmda teslim edecektir
13. Salonda gazete, kitap vs. okumayacak, ogrencileri bilgilendirme mahiyeti dismda
konusmayacaktir.Smav siiresince smav salonunu terk etmeyecek ve cep telefonunu siirekli
kapah tutacaktir. Giirultu fikaracak nitelikte topuklu ayakkabi ile smav salonuna
gelmeyecektir.
D- Engelli ogrenciler ile ilgili dikkat edilecek hususlar:
1. Smavlarda engelli ogrencilerimizin sorun yasamamalan ifin merkezde Olfme,
Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Mudurliigii, il/ilcelerde mill! egitim mudurliikleri,
Rehberlik Arastirma Merkezleri miidiirlukleri (RAM) ile birlikte her tiirlti tedbir almacak,
smav salonlarmm girig fikis a^ismdan uygunluguna ve smav uygulamalarmda engelli
ogrencilerimizin magduriyet yasamamalarma dikkat edilecektir.
2. Smavlarda engelli ogrencilere yardimci olmak icin gorevlendirilecek kodlayici ve
okuyucu ogretmenler, ogrencinin engeline, matematik dili okumayi bilen ve yabanci diline
uygun alanlardan sefilecektir.
Gorevlendirilen ogretmenlerin telaffuzunun diizgiin olmasma dikkat edilecektir.
3. Ogrencilerin engelleri sebebiyle siirekli kullandiklari ara^-geref, cihaz ve ilac varsa
kendilerinin getirmeleri kaydiyla smavda kullanmalarma izin verilecektir.
4. Smavda ozel hizmet almasmi gerektirecek ogrencilere verilecek destek ve hizmetler
ifin ortak smavlar e-kilavuzunun T.maddesinde yer alan talimatlara uygun hareket edilecektir.
5. Isitme engelliler okullannda ogrencilerin smavda herhangi bir olumsuzluk
yasamamalan icin isaret dili bilen ogretmenler gorevlendirilecek ancak bu ogretmenlerin
yazihsi yapilacak ders bransmda olmamalarma dikkat edilecektir.
Ayrica; ortak smavlara katilamayan yurt dismda Bakanhgimiza bagh olmayan
okullarda ogrenim goren ogrenciler ise, mazeret durumunu gosteren belgeleri ile mazeret
smavma girme taleplerini ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, en gef ortak smavlar
tamamlandiktan bir giin sonra gondereceklerdir.
Smavlarla ilgili tiim bilgiler ve duyurular http://oges.meb.gov.tr internet sayfasmda
siirekli olarak yayimlanacaktir. Adaylarm, velilerin sozii edilen internet sayfasmi takip
etmeleri ve anlasilmayan durumlarda "MEB iLETiSlM MERKEZl-ALO 147"
hattma basvurmalan gerekmektedir.
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Ogrencilerimizi ve ailelerini yakmdan ilgilendiren bu smavlarla ilgili is ve islemlerin
herhangi bir aksakhga meydan verilmeden yapilmasi hususunda bilgilerinizi ve geregini
onemle rica ederim.
Yusuf TEKIN
Bakan a.
Miistesar

DAG1TIM:
Geregi:
-B PLANI
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