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Milli Egitim Bakanhgl CHyme, Degerlendim1e ve Smav Hizmetleri Genel 
MlidiirlugHnlin 2018 Merkezi ve ilkogretim, Ortaogretim Kurumlan Bursluluk Smavalan ile 
ilgili 25.05.2018 tarih ve 10223163 saylh yazIlan ekte gonderilmi~tir. 

Bahse edilen smavlarla ilgili Bakanhk ilgi yazJlan geregi; Ogretmen ve Ogrencilere 
konu ilc ilgili gerekli duyurulann yapJlmaSl, bu smavlarla ilgili i~ ve i~lemlerin herhangi bir 
aksakhga mahal verilmeden yapllmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 
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T.c. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


(>lyme, Degerlendimle ve Smav Hizmetleri Genel 

Miidiirliigti 


Sayl : 34878943-480.0 I-E. 1 0223163 . 25.05.2018 
Konu : 2018 Merkezi ve iOKB Smavlan 

............. V ALiLiGiNE 
(MilH Egitim Mtidtirltigti) 

02 Haziran 2018 tarihinde 8'inci slTIlf ogrencilerinin katilacagl merkezi smav 
(MS), 03 Haziran 2018 tarihinde 5, 6, 7, 8, hazlrhk slmfl, 9,10 ve 11' inci smlfogrencilerinin 
katilacagl ilkogretim ve Ortaogretim Kurumlan Bursluluk Smavl(iOKBS) yurt iyi ve yurt 
dl~l smav merkezlerinde gervekle~tirilecektir. 

Merkezi smav, saYlsal ve sozel boltim haJinde, Tiirkiye saatiyle saat 09.30, 11.30' 
da, iOKBS ise saat 10.00 'da ba~layacaktlr. 

Merkezi smavda, ilk olarak sozel boliim; 50 soru 75 dakika, ikincisi saylsal 
boliim; 40 soru 60 dakika stirecektir. iOKBS' de ise 100 soru sorulacak ve 120 dakika olarak 
uygulanacaktIr. 

Smav oncesi il ve i1ve milli egitim miidiirltiklerinde bina smav gorevlileri ile okul 
mUdtirliiklerinde salon gorevlilerinc yonelik yapIlacak toplantIlara gcrekli onem verilecektir. 
Smav gorevi olan buron ilgililerin toplantllara katIlmalan saglanacaktIr. 

Bahsedilen smavlarla ilgili smav giri~ yerleri belirlenmi~ ve baskl i~lemleri 

tamamlanml~tlr. Bu smavlarda ogrencilerin belirlenen binadaki salon ve slrada smava girmesi 
esastlr. 

Smavlara ba~vuran ogrenci1erden; 
-Naklen yer degi~ikligi ve benzeri hall ere bagh zorunlu ikamet degi~tiren, 
-Ba~ka il ve ilvelerdeki okullara nakil olan, 
-Ailesi tanm i~yisi olarak yah~an, 
-Rehberlik Ara~tlrma Merkezleri (RAM) tarafmdan sisteme i~lenemeyen, ancak 

smavda ozel hizmct almasl gereken 

ogrencilerin durumlan; 
Bolge smav yUrtitme komisyonu tarafmdan degerlendirilerek, ba~vurusu kabul 

edilcnler bulunduklan i1 ve ilc;clerdeki smav merkczlerinin yedek salonlannda gerekli 
tedbirler almarak smava almmalan saglanacaktlr. 

Evde, Hastanede veya cezaevlerinde tutuklu/htiktimlti buhman ve smava ginnesi 
gereken adaylann bilgileri 28.05.2018 tarihine kadar kurumumuza ula~tlfllmasl durumunda 
gerekli smav evrakI ilinize ganderilcccktir. 

Merkezi Smav'da her bina ic;in 4 (dart) adet yedek smav evtakI diger smavevrakl 
ile birlikte gonderilecektir. Bunlardan 2 (iki) adeti yedek olarak smava girecek agrcnci ic;in 
kalan 2 (iki) adet yedek smav evrakI ise baskl hatasl durumunda. kullamlacaktlf. Yedek 
salonda smava ahnmasl uygun bulunan diger ogrenciler ba~ka okullara yonlcndirilecektir. 

iOKBS' de agrenci yerle~tirmeleri slmf seviyelerine gore yapIlml~tlr. Yedek 
olarak smava girecek ogrenci yerle~tinnesinde binada yer1e~en sll1lf seviyesine dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Binada bulunan her sll1lf seviyesi ic;in 4 (dort) adet yedek smav 
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evrah diger smav evrah ile beraber gonderilecektir. 10KBS'de her slmf i<;in en fazla 2 (iki) 
yedek ogrenci 0 ogrencinin smlf seviyesinin bulundugu binaya yerle~tirilebilir. Gonderilecek 
yedek smav evrakmm 2 (iki) adeti yedek olarak smava girecek ogrenci i<;in kalan 2 (iki) 
yedek smav evrakl ise bash hatasl durumunda kullamlacaktlr. Yedek salonda smava ahnmasl 
uygun bulunan diger ogrenciler ise ba~ka okullara yoniendirilecektir. 

11 milli egitim mudLirlillderine Merkezi Smav'da kullandmak Lizere "11 Yedek 
Kutusu" gonderilecektir. 11 yedek kutusunda normal kitap<;lkla beraber, smav yapilan yabancl 
dillerden IngiIizce dl~mdaki testIer ile Din KillllirLi ve Ahlak Bilgisi dersini farkh dinlerde 
okuyan ogrenciler i<;in ilgili testieri i<;eren ek kitap<;lk, yedek cevap kagldl ve gorme engelli 
ogrenciler i<;in de "Hi<; Gormeyen Soru Kitap<;lgl" bulunacaktlr. 11 yedek evrak kutusu il milli 
egitim mudurliigunde muhafaza edilecek, ihtiya<; duyulmasl halinde bolge smav yurutme 
komisyonu karanyla, onceden belirlenmi~ olan binaya gotUrulerek 0 binada aYllacaktIr. 

Yedek salonda smava ginnek i<;in ba~vuran ogrencilerin kaYlth olduklan okuldan 
aldlklan fotografh, onayh giri~ belgesi ibraz etmeleri esastlr. Smava ba~vurusu olmayan 
ogrenciler hi<;bir ~ekilde smava almmayacakhr. Yedek salonda smava girmesi uygun goriilen 
ogrencilerin kimlik bilgileri, kaYlth olduklan okuldan aldlklan fotografll smav giri~ 

belgesinden kontrol edilecektir. Yedek salonda smava girecek ogrencilerin cevap kagltlanna 
aday bilgilerini yazmalan ve T.e. kimlik numaralanm ilgili boliime kodlamalan gerekmekte 
olup kodlamalann dogru yaplldlgl salon gorevlilerince kontrol edilmelidir. Cevap kagldmdaki 
kimlik bilgileri eksik veya hata11 olan ogrencilerin cevap kagldl degerlendirmeye 
almmayacaktlr. Aynca bu ogrencilerin ge<;erli kimlik belgesinin fotokopisi salon yoklama 
listesine eklenecektir. 

Ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilerin smav esnasmda alacaklan tedbirler ve 
kullanacaklan sureler smav giri~ belgelerinde yer almaktadlr. Bu bilgiler aym zamanda 
MEBBis- Bina Bilgileri ModLilli altmda, Kurum 1~lemleri menlislinde yer alan Kurum 
Raporlan boliimlinden "Salon Aday Y oklama Listesi"nde aynntlh olarak yer almaktadlr. 
Bina Slllav komisyonunca bu listelerden 2 (iki) adet <;lktl ahnarak biri smav salonu kaplsma 
aSllacak, digeri ise smav guvelik po~eti ile birlikte salon ba~kanma teslim edilecektir. Salon 
gorevlilerinin ogrencinin alacagl hizmet ve smav suresine dikkat ederek ogrencileri salonda 
tutmasl gerekmektedir. 

Smavlarla ilgili olarak velilere ve ogrencilere smavda dikkat edilmesi gereken 
hususlar hakkmda gerekli bilgilendirilmeler okul idarelerince yapIlacaktlf. 

Ogrenciler, smav salonlanna ahmrken lizerlerinde kullamml doktor raporu ile 
belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (i~itme cihazl, insulin pompasl, ~eker ol<;um 
cihazl ve benzeri) hari<;, <;anta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri 
ileti~im araylan ile depolama kaYlt ve veri aktanna cihazlan, kablosuz ileti~im saglayan 
cihazlar ve kulakhk, kolye, kiipe, bilezik, yuziik, bro~ ve benzeri e~yalar ile her llirlu 
elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sozliik, hesap makinesi, kaglt, kitap, defter, 
not vb. dokiiman, pergel, a<;lolyer, cetvel vb. araylar, deliei ve kesici aletlerle smav binasma 
almmayacaktlr. Ogrencilerin bu ara<;larla smava almmayacagl, smav amnda yamnda 
bulundugu tespit edilirse smav kurallanm ihlal ettigi gerekyesiyle smaVl tutanakla geyersiz 
saYllacagl hususunun mutlaka duyurulmasl gerekmektedir. 

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerle~tirmenin zamamnda yapiiabilmesi iyin 
ogrenciler merkezi smav iyin en ge<; saat 09.00'da, 10KBS i<;in de 09.30'da, fotografll smav 
giri~ bclgelerinde belirtilen bin ada hazl1' bulunacaktIr. Ogrenciier smava gelirken yanlannda 
fotografll ve onayh smav giri~ belgesi, geyerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numarah nlifus 
cuzdam veya T.e. kimlik kartl veya geyerlik suresi devam eden pasaport, yabancl uyruklu 
ogrenciler iyin l<;i~leri Bakanhgl G09 idaresi Genel Mudurliigu tarafmdan verilen resimli, 
mlihurlu kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumu~ak kur~un kalem, kalemhra~ ve 
leke blrakmayan yumu~ak silgi bulundurmasl saglanacaktIr. 

Geyerli kimlik belgesi, fotografll ve onayh smav giri~ belgesi yamnda olmayan 
ogrenciler smava ahnmayacaktlr. 
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Smavda gorevliler dl~mdaki ki~iler ile ogrenci velilerinin smav salonlanmn 
bulundugu binalara giri~lerine izin verilmeyecektir. 

Merkezi smavda, sozel boliim ve saYlsal bOliirniin smav evrakl ayn smav giivenlik 
po~eti ile po~etlenerek kutulam11l~tlf. Smav giivenlik po~et1erinin iizerinde ait oldugu boliim 
belirtilmi~tir. Her boliimde yapIlacak smav iyin 0 boliime ait smav evrak kutusu siiresi 
iyerisinde aylhp kapatIlacaktlr. Farkh boliime ait smav evrakmm bulundugu smav glivenlik 
kutu ve po~etlerinin kendi boliimii haricinde ayllmamasma dikkat edilecektir. 

Salon gorevlileri, S1l1avm ba~lamasmdan itibaren ilk 15 dakika iyerisinde smav 
binasma gelen ve bina smav komisyonunca smava girmesi uygun olan ogrencilerin smava 
almmalanm saglar. Bu ogrencilere ek slire verilmez. ilk 15 dakikadan soma gelen adaylan 
smava almaz. Smavm ba~lama ve biti~ saatlerini ogrencilerin gorebilecegi ~ekilde tahtaya 
yazar. Smav1l1 ilk 30 dakikasl tamamlanmadan ve smav bitimine 15 dakika kala ogrencilerin 
smav salonundan C;lkamayacaklanm duyurur. 

Okullarda emniyet gorevlileri tarafmdan list aramaSl yapllmayacaktIr. Ancak 
smav yapllan okullarda genel asayi~in saglanmasl ve smav evrakmm okula intikalinden smav 
sonrast smav evrakt nakil gorevlisine teslimine kadar her okulda emniyet personeli C 

bulunacaktIr. 
Salon gorevlileri, smava giren ogrencilerin kitapylk tlirlerini cevap kagldma dogru 

kodladlklanm kontrol edecek, kitapC;lk tlirlerini ve girmedi bilgilerini slmf yoklama listesine 
dogru ve eksiksiz olarak kodlayacakttr. Bu hususu, bina smav sorumlulan smavdan once 
yapIlacak toplantlda smav gorevlilerine bildimleleri onem arz etmektedir. 

Salon gorevlileri tarafmdan cevap kagltlan, smtf ogrenci listesi. hazlrlanan 
tutanaklar ve benzeri smav evrakml smav glivenlik po~etine koyacak, po~etin agzlm smav 
salonunda ogrencilerin oniinde kapatacak ve bina smav komisyonuna imza kar~lhgmda teslim 
edecektir. 

Smavda kullamlan soru kitapC;lklan Bakanhga geri gonderilmeyecektir. Merkezi 
smavm her iki boliimii ile iOKBS tamamlandlktan bir saat sonra, isteyen ogrencilere soru 
kitapylklan bina smav komisyonu tarafmdan verilecektir. Almmayan som kitap91klan milli 
egitim miidlirliikleri tarafmdan degerlendirilecektir. 

Smavlarda ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilerimiz iyin bolge smav yiiriitme 
komisyonunca her tiirlli tedbir almacak, smav salonlann1l1 giri~ C;lkl~ aC;lsmdan uygunlugllna 
ve smav uygulamalannda bu dummda olan ogrencilerimizin magduriyet ya~amamalanna 
dikkat edilecektir. 

Smavlarda bu ogrencilere yardtmcl olmak ic;in gorevlendirilecek okuyucu ve 
kodlaYlcl ogrctmenler, ogrencinin engel durumuna gore, matematik dili okumaYl bilen ve 
yabancl dil okumaya yatkm olanlardan seyilecektir. 

Ogrencilerin engellerinden dolaYl siirckli kullandlklan arac;-gerec;, cihaz ve ilac; 
varsa kendilerinin getirmeleri kaydlyla smavda kullanmalanna izin verilecektir. 

Bolge Smav Yiiriitme Komisyonunca ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilere· s1l1avda 
verilecek destek ve hizmetler, her iki smav kllavuzunun ilgili boliimiinde yer alan talimatlara 
llygun olarak verilmesi saglanacaktlr. 

Bu ogrencilerin kllavuza gore tek ki~ilik salonda smava ahnmasl gerekiyorsa, 
yedek salonda yedek evrakla smava almacaktlr. Y apllan i~lemle ilgili salon yoklama 
listesindeki tutanak bollimline gerekli aylklamalar yazllacaktlr. Bu i~lemler Bolge S1l1av 
Yiiriitme Kurulll karanyla yapIldlgmdan bu hususla ilgili Genel Miidiirliigiimiize aynca 
bilgilendirme yapIlmayacaktlr. 

Smavlarla ilgili duyumlar www.meb.gov.trintemet adresinde siirekli olarak 
yaYlmlanacaktlr. Ogrencilerin, velilerin sozii edilen internet adresini takip etmeleri ve 
anla~I1mayan durumlarda "MEB iLETiSiM MERKEzi 147" hattma ba~vurmalan 
gerekmektedir. 
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Ogrencilerimizi ve ailelerini yakmdan ilgilendiren bu smavlarla ilgili i~ ve 
i~lemlerin herhangi bir aksakhga meydan verilmeden yapllmasl hususunda bilgilerinizi ve 
geregini onemle rica ederim. 

Doy. Dr. Bayram CETiN 
Bakan a. 

Gene} Mudtir 

DAGITIM: 

Geregi: Bilgi: 
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