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Konu : 2018 Merkezi ve İOrg Sınavları

(MS),03
katılacağı
dışı sınav

VALİLiĞiNE
(Milli Eğitim Müdürlüğü)

02 Haziran 20l8 tarihinde 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı merkezi sınav
Haziran 20l8 tarihinde 5, 6,7,8, hazırlık sınıfı, 9, l0 ve 1 1 ' inci sınıf öğrencilerinin
İlkogretiıı,ı ve Oıtaöğretim Kurunıları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yr.t içl ve yurt

25.05.20l8
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merkezleri ııde gerçekleştiri lecektir.
Merkezi sınav, sayısal ve sözel bölünı h6linde, Türkiye saatiyle saat 09.30, l 1.30'

da, İOKBS ise saat l0.00 'da başlayacaktır,
Merkezi sınavda, ilk olarak sözel bölüm; 50 soru 75 dakika, ikincisi sayısal

bölüıı; 40 soru 60 dakika sürecektir. İOKBS' de ise 100 soru sorulacak ve 120 dakika olarak
ı"ıygulanacaktır.

Sıııav öncesi il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bina sınav görevlileri ile okul
mtidürlüklerinde salon görevlilerine yönelik yapılacak toplantılara gerekli önem verilecektir.
Sıııav görevi olan bütün ilgililerin toplantılara katılmaları sağlanacaktır.

Bahsedilen sınavlarla ilgili sınav giriş yerleri belirlenmiş ve baskı işlemleri
tamamlanmıştır. Bu sınavlarda öğrencilerin belirlenen binadaki salon ve sırada sınava girmesi
esastır.

Sınavlara başvuran öğrenci lerden;

-Naklen yer değişikliği ve beıızeri hallere bağlı zorunlu ikamet değiştiren,
-Başka il ve ilçelerdeki okullara nakil olan,
-Ailesi tarım işçisi olarak çalışan,
-Rehberlik Araştııma Merkezleri (RAM) tarafindan sisteme işlenemeyen, ancak

sınavda özel hizmet alması gereken

öğrenci lerin durumları;
Bölge sınav yürütme komisyonu tarafından değerlendirilerek, başvurusu kabul

edilenler bulııırdukları il ve ilçelerdeki sınav merkezlerinin yedek salonlarında gerekli
tedbirler alınarak sınava alınınaları sağlanacaktır.

Evde, Hastanede veya cezaevlerinde tutuklu/hüküınlü bulunan ve sınava girmesi
gereken adayların bilgileri 28,05.20|8 tarihine kadar kurumumuza ulaştırılması durumunda
gerekli sınav evrakı ilinize gönderilecektir.

Merkezi Sınav'da her bina için 4 (dört) adet yedek sınav evrakı diğer sınav evrakı
ile birlikte gönderilecektir. Buırlardan 2 (iki) adeti yedek olarak stnava girecek öğrenci için
kalan 2 (iki) adet yedek stnav evrakı ise baskı hatası dı"ırumunda kullanılacaktır. Yedek
salonda sınava alınıııası Lıyguı1 bulı"ınan diğeröğrenciler başka okullara yönlendirilecektir.

İOrgS' de öğrenci yerleştirmeleri sınıf seviyelerine göre yapılmıştır. Yedek
olarak stnava girecek öğrenci yerleştirmesinde binada yerleşen sınıf seviyesine dikkat
edilmesi gerekmektedir. Binada bulunan her sınıf seviyesi için 4 (dört) adet yedek sınav
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cVrakl diğcr sınav evrakı ile beraber göııdcrileccktir. ioKBS,de her sınıf için en fazla 2 (iki)
Yedek öğrenci o öğrencinin sınıf seviyesinin bulıınduğu binaya yerleştirile6ilir. Gönderilecek
Yedek sınav evrakının 2 (iki) adeti yedek olarak ,,nauu girecek öğrenci için kalan 2 (iki)
yedek sınav evrakı ise baskı hatası durumunda kullanılacaktır. yedek salonda slnava alınması
uygun bulunan diğer öğrenciler ise başka okullara yönlendirilecektir.

ıl mllli eğitiın mtidtirltiklerine Merkezi sınav'da kullanılınak tizere ,,il yedek
KutuSu" gönderilecektir. İl yedek kutusunda normal kitapçıkla beraber, sınav yapılan yabancı
dillerden İngilizce dışındaki testler ile Din Kültürü ,. Ahluk Bilgisi dersini farklı dinlerde
okuYan öğrenciler iÇin ilgili testleri içereır ek kitapçık, yedek ..uğ k6ğıdı ve görme engelIi
öğrenciler iÇin de "HiÇ Görmeyen Soru Kitapçığı" bulı_ınacaktır. ilyedek evrak kutusu il milli
eğitiın müdtirlüğünde ııı-ıhafaza edilecek, ihtiyaç duyulması halİnde bölge sınav yürütme
koınisYonu kararıyla, önceden belirlenmiş olan binaya götürtilerek o binada açılacaktır.

Yedek salonda Sınava girmek için başvuran öğrencilerin kayıtlı olduklan okuldan
aldıklan fbtoğraflı, onaylı giıiş belgesi ibraz etmeleri esastır. Sınava başvurusu olınayan
öğrenciler hiÇbir Şekilde sınava aIınn,ıayacaktır. Yedek salonda sınava girmesi uyglın görülen
öğrencileriıı kiınIik bilgileri, kayıtlı oldukları okı_ıldan aldıkları fotoğraflı sInav giriş
belgesinden kontrol edilecektir. Yedek salonda sınava girecek öğrencilerin cevap k6ğıtlaiına
adaY bilgilerini yazıııaları ve T.C. kiıılik numaralarını ilgili bölüme kodlaınaları gerekmekte
oluP kodlaınaların doğrı"ı yapıldığı salon görevlilerince kontrol edilmelidir. Cevap kagıdındaki
kimlik bilgiIeri eksik veya hatalı olan öğrencilerin cevap k6ğıdı değerlendirmeye
alınnıayacaktır. Ayrıca bu öğrencİlerin geçerli kimlik belgesinin fotokopisi salon yoklama
l istesi nc ekleneccktir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav esnasında alacakları tedbirler ve
kullaııacakları stireler sıırav giriş belgelerinde yer alınaktadır. Bu bilgiler aynı zamanda
MEBBİS- Bina Bilgileri Modülü altında, Kı-ırum İşleınleri mentsünd_=e yer alan Kuruıı
RaPorları bölümünden "Salon Aday Yoklama Listesi"nde ayrıntıh olarak yer almaktadır.
Biııa sınav koıııisyonunca bı-ı listelerdeı,ı 2 (iki) adet çıktı alınarak biri sınav salonı_ı kapısına
asılacak, diğeri ise sıııav güvelik poşeti ile birlikte salon başkanına tesliın edilecektir. Salon
görevlilerinin öğrencinin alacağı hizınet ve sınav süresine dikkat ederek öğrencileri salonda
tLıtması gerekııektedir.

Sınavlarla ilgili olarak velilere ve öğrencilere sınavda dikkat edilmesi gereken
husı"ıslar hakkında gerekli bilgilendirilmeler okul idareleriııce yapılacaktır.

Öğrenciler, sınav salonlarııra alınırken üzerlerinde kullanıını doktor raporu ile
belirlenen hasta veya engellilere ait cilıazlaı, (işitme cıhazı, insülin pompası, şeker ölçüın
cilıazı ve beıızeri) lrariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri
iletiŞim araç|arı ile depoIaııa kayıt ve veri aktarnıa cihazları, kablosuz iletişiııı sağlayan
cihazlar ve kulaklık, kolye, küipe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü
elektroırik ve/veya mekanik cihaz|ar, databank sözlük, hesap nıakinesi, k6ğıt, kitap, defter,
not vb, doküman, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına
alınmayacaktır. Öğrencilerin bu araçlarla sınava alınmayacağı, sınav anında yanında
bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihla| ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz
say ı lacağı lııısusı-ııı un ınutlaka duyurul ması gerekmektedir.

l(inılik kontrolleri ve salonlara yerleştirınenin zaııanında yapılabilmesi için
öğreırciler ınerkezi sınav içiır eı] geç saat 09.00'da, İOKBS için de 09.30'da, fotoğraflı sınav
giriŞ belgelerinde beliıtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler stnava gelirken yanlarında
fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kinılik belgesi (T.C. kiınlik numaralı nüfus
ctizdanı veya T.C. kimlik kaılı veya geçerlik süresi devaın eden pasaport, yabancı uyruklu
öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafİndan verilen resimli,
ın|ilıürlü kinıIik belgesi) ile eıı az iki adet koyu siyah ve yı-ımuşak kı"ırşun kalem, kalemtıraş ve
leke bırakn]ayan yLıılıLışak silgi bulundurınası sağlanacaktır.

Geçerli kiınlik belgesi, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi yanında olınayan
öğrenci ler sınava al ınmayacaktır.
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Sınavda görevliler dışındaki kişiler ile öğrenci velilerinin sınav salonlarının
bulunduğu binalara girişlerine izin verilmeyecektir.

Merkezi sınavda, sözelbölüm ve sayısal bölümün sınav evrakı ayrı sınav güvenlik
poşeti ile poşetlenerek kı.ıtulanmıştır. Sınav g|iveıılik poşetlerinin üzerinde ait olduğu bölüm
beliıtilııiştir. Her bölümde yapılacak sınav için o bölüme ait sınav evrak kutusu süresi
içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı bölüııe ait sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik
kutu ve poşetlerinin kendi bölüınü haricinde açılmamasına dikkat edilecektir.

Salon görevlileri, sınavın başlamasından itibaren ilk l5 dakika içerisinde sınav
binasına gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun olan öğrencilerin sınava
alınmalarını sağlar. Bıı öğrencilere ek siire verilmez. İük l5 dakikadan sonra gelen adayları
sınava almaz. Sınavın başlaına ve bitiş saatlerini öğrencilerin görebileceği şekilde tahtaya
yazar, Sınavın ilk30 dakikası taı-ııaınlannıadan ve sınav bitimine 15 dakika kala öğrencilerin
s ı nav sa lon ı"ından ç ı kaınayacak ların ı duyı-ırur.

Okııllarda eınniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır. Ancak
sıııav yapılan okullarda genel asayişin sağlanması ve sınav evrakının okula intikalinden sınav
sonrası sınav evrakı nakil görevlisine teslimine kadar her okulda emniyet personeli
bulunacaktır.

Salon görevlileri, sınava giren öğrencilerin kitapçık türlerini cevap k6ğıdına doğru
kodladıklarını koııtrol edecek, kitapçık türlerini ve girmedi bilgilerini sınıf yoklama listesine
doğru ve eksiksiz olarak kodlayacaktır. Bu hususu, bina sınav sorumluları sınavdan önce
yapılacak toplaııtıda sınav görevlilerine bildirmeleri öneın arz etnıektedir.

Salon görevlileri tarafından cevap kdğıtları, sınıf öğrenci listesi, hazırlanan
tutanaklar ve benzeri sınav evraktnı sınav güivenlik poşetine koyacak, poşetin ağzını sınav
saloı,ıı"ında öğreırcileriır öıründe kapatacak ve bina sınav koınisyonuna imza karşılığında teslim
edecektir.

Sııravda kı"ıllanılan soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Merkezi
sınavın her iki bölümü ile İOKBS taınamlandıktan bir saat sonra, isteyen öğrencilere soru
kitapçıkları bina sıııav koıııisyonu tarafından verilecektir. Alınmayan soru kitapçıkları milli
eğiti ın ıııidürl ükleri tarafı ndan değerlendi ri lecektir,

Sınavlarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için bölge sınav yürütme
konıisyonunca her türlıi tedbir alınacak, sınav salonlarının giriş çıkış açısından uygunluğuna
ve sınav uygıılaı-ı,ıalarıııda bu dııruııda olan öğrencileriııizin ınağduriyet yaşamaınalarına
dikkat cdileccktir.

Sınavlarda bı.ı öğrencilere yardınıcı olınak için görevlendirilecek okuyucu ve
kodlayıcı öğretıııenler, öğrencinin engel durumuna göre, matematik dili okumayı bilen ve
yabaııcı dil okuınaya yatkın olanlardan seçilecektir.

Öğrencilerin engellerinden dolayı sürekli krıllandıklart araç-gereç, cihaz ve ilaç
varsa keııdilerinin getirıneleri kaydıyla sınavda kullaıımalarına izin verilecektir.

Bölge Sınav Ytirütme Koıı-ıisyonrınca özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sınavda
verilecek destek ve hizınetler, her iki sınav kılavlızunun ilgili bölümünde yer alan taliınatlara
uygun olarak verilınesi sağlanacaktır.

Bu öğrencilerin kılavuza göre tek kişilik salonda sınava alınması gerekiyorsa,
yedek saloırda yedek evrakla slnava alınacaktır. Yapılan işlemle ilgili salon yoklama
listesindeki tutanak bölüıııüne gerekli açıklaı,ııalar yazı|acaktt. Bu işlemler Bölge Sınav
Yüriitıııe l(urıılu kararıyla yapıldığından bu husıısla ilgili Genel Mtidürlüğtimüze ayrıca
bilgi lendirmc yapı l nıayacaktır.

Sınavlarla ilgili dı"ıyurı"ılar www.nıeb,gov.tr iııternet adresinde sürekli olarak
yayıınlanacaktır. Öğrencilerin, velilerin sözü edilen internet adresini takip etmeleri ve
anlaşılmayan durı.ımlarda "MEB İlErİŞİV MERKEZİ 747" hattına başvurmaları
gerekmektedir.
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Öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren bu sınavlarla ilgili iŞ Ve

işlenıleriı.ı herlıangi bir aksaklığa nıeydan verilmeden yaPılması hususrında bilgilerinizi ve

gereğini önemle rica ederim.

Doç. Dr. Bayram ÇETİN
Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:
Gereği:

B Planı

Bilgi:
A Planı
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