266 ŞUBAT 2017
SALON
N BAŞKANI VE GÖZETM
MEN ÖĞRET
TMENLERİN
N DİKKAT ETTMESİ
G
GEREKENLER

1. En geç 09.30’da sınaav evraklarını teslim
t
alarak görevli olduğu
unuz salona gidiniz.
2. Öğrenccilerin doğru salona geldikklerini tespit eettikten sonraa öğrenci listeesine bakarakk adayları sıraa numarasınaa
göre sın
nav salonundaa “Z oturma düzeni
d
“ şeklinnde oturmalarrını sağlayınız..

3. Kitapçıkkların “Z” otuurma düzeninee göre A‐B‐A‐BB… şeklinde eşit olarak dağıtılmasına dik kat ediniz.
4. Sınava girecek adayların T.C. Nüfuus Cüzdanı (yya da pasapoort) ve sınav giriş
g
belgesiniin yanında olm
masına dikkatt

5.
6.
7.

8.
9.

nce bu belgele
erin sıranın üsttünde görünü
ür bir yerde du
urmasını sağlaayınız.
ediniz. Sınav süresin
 Bu iki belge
b
yanında
a bulunmayann aday sınav binasına ve salonuna alınnmaz. Bu belggeler, adaylarr
salona alınırken Salo
on Başkanı tarrafından titizlikle incelenir, bir adayın ke ndi yerine başkasını sınavaa
mak için gereklli önlemleri allır.
sokmassına engel olm
 Adaylarr mevcut Nüffus Cüzdanlar ı, geçerlilik sü
üresi dolmamış pasaportla rı veya yeni kimlik
k
kartlarıı
teslim alınıncaya ka
adar yukarıda belirtilen ne
edenlerle düzzenlenen “Geeçici Kimlik Be
elgesi” ile dee
g
sınava girebilecekler
dir.
 Sınavdaa kullanılmak üzere, bir aadet kurşun kalem
k
Müdürrlüğümüz taraafından temin edilecektir..
Adaylarr silgi, kalemtıraş, kalem ggetirebilirler. Bu nedenle adaylar taraffından getirile
ecek yiyecek,,
içecek (su
( hariç) vb. tüketim madddeleri de sınaav salonuna alınmaz. Adaylaar şeffaf pet şişe
ş içerisindee
su getirrebilirler.
Sınava ggiriş belgesind
deki kurum ko
odu, Optik cevvap kâğıdındaki kurum kodu
u bölümüne kkodlanacaktır.
İmza listesini sınavaa giren tüm öğrencilerin imzalamasınıı sağlayınız. Sınava
S
girmeyyen öğrencile
erin karşısınaa
“GİRMEEDİ” yazılacakk ve optik kâğğıdına herhan gi bir işaretle
eme yapılmayıp boş olarak teslim edileccektir.
Sınav eevrakı dağıtıld
dıktan sonra adayların
a
sınaav süresinin ilk
i 120 dakika
ası tamamlannmadan ve sınavın son 15
5
dakikassı içinde sınavv salonunu te
erk etmeleri, ssınav sırasınd
da kısa bir süre için bile ollsa (tuvalete gitmek dâhil))
sınav ssalonundan çıkmaları
ç
yasaktır. Bu duurumdaki adaaylara kesinlikle izin veri lmeyecektir. Sınav evrakıı
dağıtıld
dıktan sonra sınav salonund
dan her ne sebbeple olursa olsun
o
çıkan ad
day bir daha s ınav salonuna
a alınmayacakk
ve sınavvın ilk 120 dakkikası tamamlanana kadar ssınav binasınd
da bekletilecektir.
Sınav süresi 160 dakkikadır. “Sınavv Başlamıştır”” uyarısı ile başlar ve “Sına
av Bitmiştir” uuyarısı ile sınav sona erer..
Tahtayaa başlama ve bitiş sürelerin
ni yazarak öğreencilerin sınavvlarının bu sürrelere göre bittirilmesini sağğlayınız.
Başlanggıç: 10.00
Bitiş: 12
2.40
Sınav ssaat 10.00’ da başlayacakktır. 09.45’tenn sonra gelen
n adaylar herr ne sebeple olursa olsun
n (Bina Sınavv
Sorumlusunun bilgisi ve onayı olsa
a dahi) kesinli kle sınav salonuna alınmayacaktır.

nutulmamalıd
dır ki 2017 ÖSYS kılavuzunaa göre 12 Ma
art 2017’de ÖSYM tarafınddan yapılacak olan YGS’de,,
(Un
sınavın başlama saatinden 15 dakika
d
önce adayların sınav binaların
na alınma işşlemleri tama
amlanacaktır..
nmayacaklard
dır.)
Adaylarr, saat 09.45’tten sonra kesinlikle sınav bbinalarına alın
Bu yıl ilk kez uygulan
nacak olan bu
u kuralın öğre ncilere duyurrulmasını sağlayınız.
10. Sınav bbaşlamadan önce öğrencileerin TC KİMLİKK NO, AD SOYAD, KURUM
M KODU ve KİİTAPÇIK TÜRÜ
Ü gibi bilgilerii
doldurm
maları gerektiğini sözlü şekilde belirtiniz..
11. Sınav esnasında oluşşan sıkıntılar iççin tutanak dooldurunuz.
12. Belirtileen sürelerde sınavı
s
biten öğrencilerin
ö
giiriş belgelerini ve cevap op
ptiklerini alıp ööğrencilerin sessizce
s
dışarıı
çıkmasıını sağlayınız.

1)
2)
3)
4)
5)

BİNA SINAV
V SORUMLUSSUNA TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR
Aşağıdakki evrakları zarfın içerisine kkoyarak bina sınav
s
sorumlu
usuna teslim eediniz.
İmzalı sınıf öğrenci
ö
listesii
Öğrenci giriş belgeleri
Optik cevap
p kâğıtları (boş optikleri ayrrı poşete ve dolu
d
optikleri ayrı poşete kkoyunuz )
Tutanaklar (varsa)
(
Kalan kırtassiye malzemelleri

