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Ortaokul 8'inci Sllllf ogrencilerinin katilacagl ikinci donem Ortak Smavlan 28-29 
Nisan 2014 Pazartesi ve Sah giinleri, yurti<;i ve yurtdit>t smav merkezlerinde, her bir gun 
yapllacak ii<; ders yaz1hs1 bir oturum olacak t>ekilde, iki otp.~m halinde yap1lacakt1r. 

Ortak Smavlar 28 Nisan 2014 tarihli birinci oturumunda s1ras1yla Tiirkyc, matematik, 
din kiiltiirii ve ahlak bi1gisi ders yaz1hlan, 29 Nisan 2014 tarihli ikinci oturumunda ise fen ve 
teknoloji, TC ink11ap tarihi ve Atatiirkyiili.ik ile yabanc1 dil ders yaz1hlan geryeklet>tirilecektir. 

Ortak Smavlann yapllacag1 her birders yaz1hs1 i<;in Tiirkiye saati ile 09.00, 10.10 ve 
11.20'de bat>layacak ve aym anda gen;;eklet>tirilecektir. Smav siiresi her bir ders yaz1hs1 i9in 
40'ar dakika, ders yazih1an aras1 dinlenme siiresi 30'ar dakika olacaktlr. Ancak ozel egitime 
ihtiyacl olan ogrencilerin alacak1an smav hizmetinin ozelligindcn dolayl her bir dersin smav 
siiresi 55'er dakika, smav1ann aym anda ba~lamas1 gerektiginden ozel egitime ihtiyac1 olan 
ogrencilerin ders yazihlan arasl dinlenme siiresi 15'er dakika olacaktlr. 

2013-2014 egitim ogretim y1h ikinci donem Ortak Smavlannm, smav oncesi 
haz1rhklannda ve smav uygu1ama siire9lerinde a?ag1da belirtilen tedbirlerin almmas1 onem 
arz etmektedir. 
Bu neden1e; 
A- ii ve il~;e milfi egitim miidiirliikleri tarafmdan yapdacak i:; ve i:;lemlcr a:;ag1da yer 
almaktad1r: 
1. Smav oncesi, smav uygulamas1 ve smav sonras1 at>amalarda giivenlik onlemlerinin 
almmas1 'i9in, emniyet gorevlileri ile gerekli i~ birligi yap1lacakt1r. 
2. Smav evrakmm saklanacag1 saklama odalannm giivenliginin saglanmasmda emniyet 
birimleri ile it> birligi yap1larak evrakm bulundugu siire boyunca saklama odasmm yer ald1g1 
binanm yevresi, girit>1eri ve kapiSllllll kontro1 altmda tutulmas1 nobet uygulamasl yap1larak 
saglanacaktlr. 

3. Smav evrakmm saklama merkezlerinden smav yapllac,a~~ :~kullara sevkiyat1 vc geri doniit>ii 
esnasmda kurye1erle birlikte emniyet gorevlilerinin de bulunmas1 sag,lanacaktlr. 

4. Smav yap1lacak okullara, milli egitim miidiir yardimCISl, ?Ube miidiirii veya maarif 
miifetti?lerinden bir kit>i veya uygun goriilen okul miidiirlerinden bir kit>i "Bina Smav 
Sorumlusu" olarak gorevlendirilecektir. Bina smav sorumlulan gorevli olduklan binalarda 
smavm usuliine uygun olar~k geryekle?mesi i9in gerekli tedbirleri alarak, smav4an sonra 
haz1rlayacaklan raporlan 11 Smav Koordinasyon Kuruluna ileteceklerdir. II Smav 
Koordinasyon Kurulu raporlan inceleyerek mevzuata uygun olmayan uygulamalar veya 
gorii?-Oneri gibi hususlan i9eren raporlan etg_sinav@meb.gov.tr ve ortaksinav@meb.gov.tr 
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e-posta adreslerine gondereceklerdir. 

5. Smav salon say1smm <;ok oldugu okullarda smav evrakmm teslim almmas1 tcslim edilmesi 
i;; ve i;;lemleri i<;in aynlan siirenin yetersiz gelebilecegi dil<kate almarak aym okul bah<;esinde 
birden fazla bagimsiz binas1 olan okullarda, her binaya bir komisyon gorevlcndirilebilecek 
;;ekilde komisyon say1s1 artmlabilecektir. Derslik saylSl fazla olan okullarda da smavm 
saghkh bir ;;ekilde yiiriitiilebilmesi amac1yla, gerekli ·. hallerde birden fazla komisyon 
olu;;tumlabilecektir. 
6. Smavm uygulamasmda herhangi bir somn ya;;anmasma mahal vermeyecek ;;ekilde, salon 
gorevlisi olarak yeterince as1l ve yedek ogretmen gorevlendinnesi yaprlacaktlr. Smav 
gorevine smav ba;;lamadan once zamanmda gorevine gelmeyen ogretmenc iicrct odemesi 
yapllmayacak ve bu ogretmenlere BakanhgimlZ smav uygulama takviminde yer alan diger 
smavlarda gorev verilmeyecektir. Smav gorevine gelmeyen ya da siiresi i<;erinde gelmeyen 
ogretmenlerin yerine yedek ogretmenler gorevlendirileccktir. 

7. Ogretmen gorevlendirmelerine ili;;kin i;; ve i;;lemler zamanmda yaprlacak ve tiim 
ogretmenlere teblig edilecektir. 
8. Smavlarda gorev alacak ogretmenler, kendi okullan d1;;mdaki okullarda, yazrllSl yap1lan 
derslerle ogretmen bran;;lannm aym olmamasma ve smavm yaprld1g1 bir okulda gorevli 
olacak ogretmenler~~ hepsinin aym okuldan se<;ilmemesine dikkat edilerek 
gorevlendirilecektir. Ozel dummlar nedeniyle kendi okulunda smava giremeyen, smava 
girmesi i<;in ba;;ka bir okula yerle;;tirmesi yapllan ogrencilerin, ogrcnim gordiikleri okulun 
idarecilerinden birinin de smavm yap1ldig1 okulda bina 1sniav komisyonunda gorevli olmas1 
hususuna dikkat edilecektir. 
9. Her birders smav1 sonras1 verilen dinlenme siirelerinde ogrencilerin sm1flanndan <;1kacag1 
goz online almarak, okuldaki yedek gorevli ogretmenlerden ogrencilere rehberlik edecek 
ogretmenlerin de gorevlendirilmelerine dikkat edilecektir. 

10. Gorevlendirilen ogretmenlerin smavm selametini bozacak hic;:bir tutum ve davram;; 
sergilememelerine ve ogrencilcre sergiletmemelerine azami riayct cdilecektir. 

11. Ozel okullarda yap1lacak smavlarda, Bakanhg1m1z resmi kurumlanndaki yoneticileri ve 
ogretmenleri bina smav komisyonunda gorev alacak, ogrctmenler ise salon ba;;;kam vc 
gozetmen olarak gorevlendirilecektir. Aynca, smav yap1lan ozel okulun yoneticilerinden 
olmak iizere iic;: idarecinin/ogretmenin de bina smav komisyonuna yard1mc1 olacak ;;;ekilde 
binada bulunmas1 saglanacakt1r. 

12. Smav oncesinde il ve ilc;:e milli egitim miidiirliiklerinde ve okul miidiirliiklerinde 
gorevlilerle yapllacak toplantrlara gerekli onem verilccck, biitiin ilgililcrin toplantllara 
katilmalanna dikkat edilecektir. Salon gorevlileri bilgilendinnc toplant1lanmn smavdan en az 
bir giin once yap1lmas1 saglanacaktlr. ·'I' .. 

13. Naklen yer degi;;ik1igi ve benzeri hallere bagh zomnlu ikamet degi;;tiren, ba;;ka il ve 
il<;elerdeki okullara nakil olan, ailesi mevsimlik i;;<;i ve/veya tanm i;;c;:isi olarak <;ah;;an, 
Rehberlik ve Ara;;tlrma Merkezi Miidiirliikleri (RAM) tarafmdan sistemc i;;;Icnemeyen 
smavda ozel hizmet almasl gereken ve A<;lk Ogretim Ortaokulu ogrencilerinden smava girme 
talebinde bulunan ogrencilerin dummlan, milli egitim miidiirliikleri tarafmdan 
degerlendirilerek, soz konusu ogrencilerin, bulunduklan il ve il<;elerdeki smav mcrkczlerinin 
yedek salonlannda, evde veya hastanede gerekli tedbirler almarak smava ahnmalan 

~ . I 
saglanacaktu. 

Aynca 05 Mart 2014 tarihinden sonra okullar aras1 nakil gec;:i;; yapan ogrencilerin, 
ortak smavlara, nakil olduklan okulda yedek smav evrakl ile girmeleri saglanacakt1r. 
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e-Okul Yonetim Bilgi Sisteminden ahnan verilerde, 05 Mart 2014 tarihinden sonra 
yeni a<;Ilan okullann oldugu tespit edilmi;;;tir. Bu okullarda nakil gclcn ogrcncilcrin magdur 
olmamas1 ic;:in 05 Mart 2014 tarihinden sonra ac;:1lan bu okullara yedck smav evraki 
gonderilecektir. Soz konusu ogrenciler ogrenim gordiikleri okullannda smava gireceklerdir. 
Cevap kag1tlan ogrenci bilgileri kodlanmadan bo;;; olarak gondcrileceginden ogrenci 
bilgilerinin yazilmas1 ve kodlanmas1 hususlanna dikkat edilmesi on em arz etmektedir. Y edek 
smav evraki ile smava ahnacak ogrencilerin smava girecekleri salon ve s1ra numaralan ilc;:e 
milli cgitim miidurluklcri tarafmdan kura ile bclirlenerck smavdan once ilgili okul 
mudurluklerine ula:;tmlacak, yeni planlamaya gore yeteri kadar ogretmenin gorevlendirilmesi 
saglanacaktlr. 

Yerle;;tinne i;;lemleri yap1ldildan sonra onanma alman ya da yangm, scl gibi dogal 
afetler nedeniyle smav yapilamayacagi belirlenen okullara yerle;;;en ogrencilcr, illilc;:e milli 
egitim mudurliikleri tarafmdan belirlenecek okullarda smava almacaklard1r. 

Tutuklu/hukumlu durumda olan ogrenciler, illilc;:e milli egitim miidlirliikleri ile 
Cumhuriyet Savc1hklannca belirlenecek yerde guvenlik tcdbirlcri almmak suretiyle smava 
almacaklardu. 

14. Smav i;;; ve i;;;lemleri, ogrencilerin 05 Mart 2014 tarihindeki e- okul sistemine kay1th 
verilere gore yapildigmdan, ogrencilere bu tarihte e-okul sisteminde kayith olduklan yabancl 
dil dersinden smav evralo gonderilecektir. Smav evrakmdaki yabanc1 dili ile ogrenim 
gordugu zorunlu yabancl dili farkh olan ogrenciler, bu; durumu beyan ctmclcri halinde 
tutanak tutulmak suretiyle yedek soru kitapc;:1g1 ile smava ahnacaktlr. 

15. Aym bina ve aym bahc;:ede bulunan okullarda yapilacak ortak smav uygulamasmda 
ogrencilerin smavda dikkatlerinin dagilmamasi ve smavm sorunsuz tamamlanabilmesi ic;:in 
gerekli her turlu tedbir almacakt1r. 
16. Her birders smav1 ic;:in smav salonlanna 20 ;;;er ogrenci yerle;;;tirilmi;;; olup ogrencilerin 
s1ralara tek tek oturtulmas1 gerekmektedir. Ancak smav salonlanna (sm1flanna) 20';;er s1ranm 
sigmad1g1 ozel ya da resmi okullannm oldugu bilinmektedir. Bu okullann smavdan once 
tespit edilip bu tur okullar ic;:in 1 salonda smava girecek olan ogrenciler ic;:in 2 salon 
planlamasmm yapilmasl ve yeni planlamaya gore yeteri kadar ogretmenin gorevlendirilmesi 
saglanacakt1r. Soz konusu ogrencilerin smav evraklan aym smav po;;;etine konularak bina 
smav komisyonuna teslim edilecektir. 

17. 6zel egitim uygulama okullan (merkezleri) ve bu okullann programm1 uygulayan ozel 
egitim Slmflannda ogrenimlerini surduren orta veya ag1r zihinsel engelli ogrenciler ile ag1r 
otistik olan ogrenciler ortak smavlardan muaft1r. Bu nedenle Ortak Smavlann yapilacagi her 
bir ders smavl ic;:in yerle;;;tirmeleri yapihm;;; olsa dahi illil9e smav komisyon karan ile smava 
ahnmayacaklard1r. Smav evraklan ac;1lmadan tutanakla iade edilecektir. 
18. Mazeret smavlanna ginnesi okul mudurlugunce uygun gorulen ogrenciler ile ilgili i;;; ve 
i;;;lemleri takip edeceklerdir. 
19. 2013-2014 Egitim ogretim y1lmda 90 gun vc yukans1 dcvams1zhgi olan ogrcncilcr ic;in 
yerle;;;tirme yapilmami:;tlr. Bu durumda olan ogrencilerden smava gelen oldugu takdirde 
yedek salonda smava almacaktlr. 

B- Okul miidiirliikleri tarafmdan yapilacak i~ ve i~lemler a~ag1da yer almaktad1r:: 
1. Smav evrak kutulanm teslim alan bina smav komisyonu smav tamamlanmcaya kadar 
gec;:en sun~ ic;erisiride her turlu guvenlik , tedbirlerini almak ve bu a;;;amalan tutanakla 
belgelendirmek zorundad1rlar. 

2. Smavlarla ilgili olarak velilere ve ogrencilere smavda dikkat edilmesi gereken hususlar 
hakkmda gerekli bilgilendirmeler yapilacaktir. 
3. Sm1f ogrenci yoklama listelerini e-Okul sisteminden alarak, ogrencilerin gorebilecekleri 

; 
I~· 
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yerde ilan edilmesini saglayacaklard1r. ·'· 
4. Ogrencilerin yanlannda sozluk, hesap cetveli, hesap makinesi, <;agn cihaz1, cep telefonu, 
telsiz, radyo gibi ileti~im ara<;lan ile her tUrlii bilgisayar ozelligi ta;ayan cihazlan 
bulundurmamalan saglanarak smav esnasmda ilgili materyalleri kullanmamalanna ve 
herhangi bir ~ekilde kopya <;ekrnelerine musaade edilmemesine dild(at edilecck ve gereken 
tcdbirler almacakt1r. Diger yandan ogretmenler de smav esnasmda herhangi bir elektronik 
e~ya kullanmamalan, yiyecek i<;ecek tuketmemeleri, kitap, dergi vs okumamalan hususunda 
uyanlacaktlr. 

5. Smav yapllacak salonlann (smlflann) duvarlannda egitimc yard1mc1 matcryal bulunan 
okullar, smav gunlerinde bu materyallerin uzerinin kapatilmasm1 saglayacaktlr. 
6. Salonlara yerle~tirmenin zamamnda yap1labilmesi i<;in ogrenciler ilk ders yaziliSI i<;in saat 
08.30'dan itibaren SI111f ogrenci yoklama listelerinde belirtilen salonlara almacakt1r. 

7. Ogrenci velilerinin ve gorevli olmayan ki~ilerin smav salonlannm bulundugu binalara 
giri~lerine izin verilmeyecektir. 
8. Her dersin smav evraklan ayn ayn po~etlenmi~ ve po~~tlerin uzerinde etiketle ait oldugu 
ders belirtilmi~tir. Her smav ic;;in o derse ait smav evrakl po~eti suresi ic;;crisinde ac;;1hp 
kapat1lacakt1r. Ancak her bir · ders ic;;in haztrlanan smav guvenlik po~etlerinde yazan 
etiketlerdeki smav saatleri dikkate almarak; yurtic;;i ve yurtd1~1 smav merkezlerinde, Turkiye 
saati ile her bir ders yazillSl ic;;in saat 09 .00, 10.10 ve 11.20'de ba;;layacakt1r. 

Farkh derse ait smav evrakmm bulundugu po~etlerin kendi dcrsi haricinde 
ac;;llmamasma dikkat edilecektir. 

9. Her dersin smav1 ba~lad1ktan sonra ilk 15 dakika i<;inde gelcn ogrenciler smava almacak bu 
ogrencilere ek sure verilmeyecektir. Her dersin smavmda ilk 20 dakika suresince ogrenciler 
smav salonunu terk etmeyecekler, ilk 20 dakika tamamland1ktan sonra isteyen ogrenci 
stmftan c;;tkabilecektir. Her ders smavmm tamamlanmasma 5 dakika kala smavma devam 
eden ogrenciler smav suresi tamamlanana kadar smifmda kalacak, smavda ozel hizmet almasi 
gereken engelli ogrenciler hariy smav tamamlanana kadar Slmfta en az iki ogrencinin 
kalmasma dikkat edilecektir. 

10. Okullarda emniyet gorevlileri tarafmdan ust aramas1 yap1lmayacaktir. Ancak smav evrak 
kutulannm a<;llmasi s1rasmda her okulda bir emniyet personeli bulunacaktir. Bina smav 
komisyonu kutu ac;;ma ve kapama i~lemleri ile ilgili tutanaklan haztrlarken emniyet gorevlisi 
de bu tutanaklan imzalayacaktu. 

11. Soru kitapc;;1klan Bakanhga geri gonderilmeyecektir. 29 Nisan 2014 tarihinde yaptlan 
ikinci oturum tamam1andildan sonra soru kitap<;1klan isteyen ogrencilere verilecektir. 
Almmayan soru kitapc;;Iklan milli egitim mudurlUkleri tarafmdan degerlendirilecektir. 

12. Her bir ders yaz1hs1 po~etinin ic;;erisinden 91kan salon yoklama listcsi, her dcrs smavmm 
ilk 15 dakikas1 tamamlandtktan sonra, smava gim1eyen ogrenci bilgileri "GiRMEDi" 
~eklinde yaztlacaktlr. Smava girmeyen ogrencilerin bilg!sini i<;eren salon yoklama listesi, 
salonda gorevli ogretmenlerden biri tarafmdan bina komisyonuna verilerek bir fotokopisinin 
almmas1 saglanacakt1r. Salon yoklama listesi gorevli ogretmen tarafmdan tckrar smavm 
yaplldtgi salona goturulerek smav1 tamamlayan ogrenciye imzalattmlmak suretiyle smav 
evraklan teslim almacakt1r. Bina komisyonu tarafmdan bir ni.lshas1 ahnan salon yoklama 
listesinde girmedi olarak yazilan ogrenci bilgisi gun ic;;crisindc e-okul sisteminc i~lencccktir. 
Yine ozel durumlar nedeniyle yedek salonlarda smava ahnan ogrencilere ait bilgiler (ad1, 
soyad1, T.C. numaras1) ilgili okul idarecisi tarafmdan e-okul sistemine i~lenecektir. 

C- Ozel egitime ihtiyaci olan ogrenciler ile ilgili diklhh edilecek hususlar a~agida yer 
almaktad1r: 
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1. Ozel egitime ihtiyac1 olan ogrencilerimizin smavlara girecekleri merkezlcrdc Y enilik ve 
Egitim Teknolojileri Genel Mudurlugu, il/il<;elerde milll egitim mudurluklcri, Rehberlik 
Ara;;;tlrma Merkezleri mudurlukleri (RAM) ile birlikte her turlii tedbir almacak, smav 
salonlannm giri;;; 91ki;;> a<;Ismdan uygunluguna, almacak smav tedbirlcrine yonelik 
okuyucu/kodlaylcllann bilgilendirilmelerine ve smav uygulamalannda bu ogrcncilcrimizin 
magduriyet ya;;;amamasma dikkat edilecektir. 
2. Smavlarda engelli ogrenciler i<;in smav tedbiri kapsammda gorcvlcndirilccck kodlay1c1 ve 
okuyucu ogretmenler, ogrencinin engeli dikk:ate almarak:; matematik dili okumayi bilen ve 
ogrencinin okudugu yabanc1 dile uygun alanlardan se<;ilecektir. Gorevlendirilen 
ogretmenlerin telaffuzunun duzgun olmasma dikkat edilecektir. 

3. i;;;itme engelliler okullannda ogrencilerin smavda herhangi bir olumsuzluk ya;;;amamalan 
i<;in i;;;aret dili bilen ogretmenlerin gorevlendirilmesine <;ah;;;Ilacak ancak bu ogretmenlerin 
yaz1hsi yap1lacak ders bran;;;mda olmamalanna dikkat edilecektir. 

4. Ogrencilerin engelleri sebebiyle surekli kulland1k:lan ara<;-gere<;, cihaz ve ila<; varsa 
kendilerinin getirmeleri kayd1yla smavda kullanmalanna izin vcrilecektir. 
5. Yerle;;;tinne i;;;lemleri, 05 Mart 2014 tarihinde e-ok:ul sisteminde yer alan ogrenci verilerine 
gore yapild1gmdan bu tarihten sonra engel durumuna gore ek tedbir talebinde bulunan 
ogrenci bilgileri RAM modulune i;;;lenememi;;;tir. 05 Mart 2014 tarihindcn sonra engel 
durumlan ve tedbir hizmetleri RAM modulune i;;;lenemeyen ogrenciler i<;in gcrek:li tedbirler 
valiliklerce almarak ogrenci magduriyeti olu;;;mamasma dikkat edilecektir. Okullarda 
yapilacak gorevlendirmclerde bu hususlann dikkate almmas1 oncm arz etmektcdir. 
6. Smavda ozel hizmet almasm1 gerektirecek ogrencilere verilecek destek ve hizmetler i<;in 
ortak smavlar e-kllavuzunun 7'nci maddesinde yer alan talimatlara uygun harekct cdilecek:tir. 

Smavlarla ilgili tum bilgiler ve duyurular http://oges.meb.gov.tr internet sayfasmda 
surekli olarak: yaymlanacakt1r. Adaylann, velilerin ve okul yoncticilerinin s~zii e~i~en 

internet ~ayfasm1 takip etmeleri ve smavla ilgili sorular i<;in "MEB ILETI~IM 

MERKEZI-ALO 147"hattma ba;;;vurmalan gerekmektedir. 

Ogrencilerimizi ve ailelerini yakmdan ilgilendiren 'bu smavlarla ilgili i;;; ve i;;;lemlerin 
herhangi bir aksakhga meydan verilmeden, gerekli tedbirh~rin ahnarak zamamnda yapllmas1 
hususunda bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

,j,. ' 

···) 

Nabi AVCI 
Milli Egitim Bakam 
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