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Merkezi Sistem Smav Yonergesi kapsammda yiiriitiilmekte olan smavlardan Parasiz
Yatililik ve Bursluluk Smavi (PYBS), 22 Haziran 2014 tarihinde yapilacak olup, smav
ba^lama saati 10.00 yerine 14.00 olarak degiptirilmiptir.

Anilan smav evrakimn basimi agamasi tamamlandigmdan, smav baslama saati,
giivenlik kutusu ve smav evraki iizerinde 10.00 olarak yer almaktadir. Aynca, ogrenciler icin
hazirlanan smav giri^ belgesi iizerinde de smav baslama saati 10.00 olarak yazmaktadir.
Smav baglama saati ile ilgili bu husus dikkate almmayacaktir.

22 Haziran 2014 Pazar giinii 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. smif ogrencilerinin katilacagi Parasiz
Yatililik ve Bursluluk Smavlari (PYBS) yurtici ve yurtdisi smav merkezlerinde Tiirkiye saati
ile saat 14.00'deyapilacaktir.

Bu sebeple;
A- II ve ilce milli egitim miidiirlukleri tarafmdan yapilacak ig ve i^lemler a^agida yer

almaktadir:
1. Smav oncesi, smav uygulamasi ve smav sonrasi a^amalarda giivenlik onlemlerinin

almmasi icin, emniyet gorevlileri ile gerekli ip birligi yapilacaktir.
2. Smav evrakimn saklanacagi saklama odalarinm giivenliginin saglanmasinda,

emniyet mudurliikleri ile ip birligi yapilarak evrakm bulundugu siire boyunca saklama
odasmm bulundugu binamn 9evresi, girigleri ve kapismm kontrol altmda tutulmasi nobet
uygulamasi yapilarak saglanacaktir.

3. Smav evrakimn saklama merkezlerinden smav yapilacak okullara sevkiyati ve geri
doniigii esnasmda kuryelerle birlikte emniyet gorevlilerinin de bulunmasi saglanacaktir.

4. Smav yapilacak okullara, milli egitim miidiir yardimcisi, gube miiduru, egitim
uzmani veya maarif miifettislerinden bir ki^i "Bina Smav Sorumlusu" olarak
gorevlendirilecektir. Bina smav sorumlulan gorevli olduklan binalarda smavm usuliine
uygun olarak ger9ekle^mesi icin gerekli tedbirleri alarak, smavdan sonra hazirlayacaklan
raporlan il smav koordinasyon kuruluna ileteceklerdir. II smav koordinasyon kurulunca
incelenen raporlarda mevzuata uygun olmayan uygulamalar etg_sinav@meb.gov.tr e-posta
adresine gonderilecektir.

5. Smavlarda salon baskam ve gozetmen olarak gorevlendirilecek ogretmenlerin asil
gorev yaptiklan okullarm di^mdaki okullarda gorevlendirilmelerine ozen gosterilecektir.

6. Smav oncesinde, il ve ilce milli egitim mudurliiklerinde bina smav gorevlileri ve
okul mudurliiklerinde yapilacak toplantilara gerekli onem verilecek biitiin ilgililerin
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toplantilara katilmalan saglanacaktir.

7. Smav basvurusundan sonra naklen yer degi^ikligi ve benzeri hallere bagh zorunlu
ikamet degigtiren, bagka il ve il$elerdeki okullara nakil olan, ailesi mevsimlik i^ci ve/veya
tanm iscisi olarak cahsan ve Rehberlik ve Ara^tirma Merkezi Miidiirliikleri (RAM)
tarafmdan sisteme islenemeyen smavda ozel hizmet almasi gereken ogrencilerden sinava
girme talebinde bulunanlarm durumlan, milli egitim mudurlukleri tarafmdan
degerlendirilerek, soz konusu ogrencilerin, bulunduklan il ve ilcelerdeki smav merkezlerinin
yedek salonlannda, evde veya hastanede gerekli tedbirler almarak sinava almmalan
saglanacaktir. 3u durumda olan ogrencilerin, cevap kagitlan ogrenci bilgileri kodlanmadan
bos olarak gonderileceginden ogrenci bilgilerinin yazilmasi ve kodlanmasi hususlarma dikkat
edilmesi onem arz etmektedir.

B- Ogrencinin ogrenim gordiigii okul mudurliikleri tarafmdan yapilacak i£ ve islemler
asagida yer almaktadir:

1. E-okul sisteminden alman fotografh smav girig belgesi onaylanarak ogrencilere
teslim edilecektir. Smav girig belgesini kaybeden ogrencilere belgenin yenisi verilecektir.

2. Smavlarla ilgili olarak velilere ve ogrencilere dikkat edilmesi gereken hususlar
hakkmda gerekli bilgilendirilmeler yapilacaktir.

C- Sinavm yapilacagi okul mudurliikleri tarafmdan:
1. Ogrencilere ve velilere sinavla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkmda

gerekli bilgilendirmeler yapilacaktir.
2. Smavda emniyet gorevlileri tarafmdan iist aramasi yapilmayacaktir. Ancak,

yanlarmda soziiik, hesap cetveli, hesap makinesi, cagn cihazi, cep telefonu, telsiz, radyo gibi
iletisim araclan ile her tiirlu bilgisayar ozelligi tasiyan cihazlan bulunduran ogrenciler
kesinlikle sinava almmayacaktir.

3. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerlegtirmenin zamamnda yapilabilmesi i?in
ogrenciler en ge$ saat 13.30'da fotografli smav giris belgelerinde belirtilen smav yapilacak
salonlara almauaktir.

4. Ogrenci velilerinin ve gorevli olmayan ki^ilerin smav salonlarmm bulundugu
binalara girislerine izin verilmeyecektir.

5. Smav basladiktan sonra ilk 20 dakika icinde gelen ogrenciler sinava almacak, ilk 30
dakika iQinde ise smav salonu terk edilmeyecektir. Smavda ozel hizmet almasi gereken
ogrencilerin olduklan salonlar haric, smav bitimine 15 dakika kala salonda en az iki
ogrencinin kalmasi saglanacaktir.

6. Olcme, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Mudiirliigiince smav
merkezlerine e-posta yoluyla gonderilecek olan "Smavda Dikkat Edilecek Hususlar"
dokiimanmda yer alan maddelere titizlikle uyulacaktir. Soz konusu hiikumlere uyulmadigi
takdirde hukuki sorumluluk ilgililere ait olacaktir.

7. Soru kitapciklan smav bitiminde, Bakanliga geri gonderilmeyecektir. Smav
bittikten 1 (bir) saat sonra isteyen ogrencilere soru kitapgiklan verilecektir. Almmayan soru
kitapciklan milli egitim mudurliikleri tarafmdan degerlendirilecektir.

C- Ozel egitime ihtiyaci olan ogrenciler ile ilgili dikkat edilecek hususlar asagida yer
almaktadir:

1. Smavda ozel hizmete ihtiyaci olan ogrencilerimizin sinava girecekleri merkezlerde,
Olcme, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Mudurliigu, il/il5elerde milli egitim
mudiirlukleri, ^ehberlik aragtirma merkezleri mudurlukleri (RAM) ile birlikte her tiirlii tedbir
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almacak, smav salonlarmm giris 9ikis a9ismdan uygunluguna ve smav uygulamalarinda
almacak smav tedbirlerine yonelik okuyucu/kodlayicilarm bilgilendirilmelerine ve smav
uygulamalarinda bu ogrencilerimizin magduriyet yasamamasma dikkat edilecektir.

2. Smavlarda engelli ogrenciler icin smav tedbiri kapsammda gorevlendirilecek
kodlayici ve okuyucu ogretmenler, ogrencinin engeli dikkate almarak, matematik dili
okumayi bilen ve ogrencinin okudugu yabanci dile uygun alanlardan secilecektir.

3. I^itme engelliler okullarmda ogrencilerin smavda herhangi bir olumsuzluk
ya^amamalan i9in i^aret dili bilen ogretmenlerin gorevlendirilmesine dikkat edilecektir.

4. Ogrencilerin engelleri sebebiyle siirekli kullandiklan ara9-gerec, cihaz ve ila9 varsa
kendilerinin getirmeleri kaydiyla smavda kullanmalarma izin verilecektir.

5. Smavda ozel hizmet almasi gerektirecek ogrencilere verilecek destek ve hizmetler
i9in "Parasiz Yatihlik ve Bursluluk Smavi Ba^vuru ve Uygulama e-Kilavuzu'nun 8' nci
maddesinde yer alan talimatlara uygun hareket edilecektir.

Smavlarla ilgili turn bilgiler ve duyurular http://oges.meb.gov.ir internet sayfasmda
siirekli olarak yayimlanacaktir. Adaylarm, velilerin ve okul yoneticilerinin amlan internet
sayfasim takip etmeleri ve anlagilmayan durumlarda "MEB iLETISiM MERKEZI-ALO 147"
hattma ba^vurmalan gerekmektedir.

Ogrencilerimizi ve ailelerini yakmdan ilgilendiren bu smavlarla ilgili i^ ve islemlerin
herhangi bir aksakllga meydan verilmeden, gerekli tedbirlerin almarak zamamnda yapilmasi
hususunda bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim.

Nabi AVCI
Mill! Egitim Bakam
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